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GENERALFORSAMLING &
VIRKSOMHEDSBESØG
HOS RADIO DIABLO

JCI YOUNG LEADERS
Sydfyns dynamiske forum
Næste afdelingsmøde d. 15. februar 2012
GENERALFORSAMLING &
virksomhedsbesøg

PÅ RADIO DIABLO
Vi mødes på HOTEL SVENDBORG
Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes torsdagen inden afdelingsmøde
kl. 19.30 - 22.00.
Afbud meldes til formanden senest 7 dage før afholdelse.

Afdelingsmøder
Afdelingsmøder afholdes hver 3. onsdag i måneden kl. 18.00 - 22.00.
Afbud sendes til ac@jci-svendborg.dk.

Redaktion

Allan Holmbech: aholmbech@hotmail.com
Liv Dyrhauge: ldk@advokatfyn.dk
Teddy Pedersen: pt@76208010.dk
Sille Lisby: post@tegnestuen1.dk
Young Leaders udkommer som pdf-fil,
der uploades til afdelingens hjemmeside
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Formandens ord
Sanne Hessel
sanne@dyreterapeut.dk

Kære JCI’ere!
Så er det tid til generalforsamlingen! Jeg håber på et
stort fremmøde, så vi er beslutningsdygtige.
I år skal vi forsøge os med Roberts Rules of Order.
Jeg har tidligere nævnt hvordan delegeret
(generalforsamling for JCI Danmark på kongres)
forløb i et højt tempo, demokratisk og mest af
alt: det var faktisk sjovt!
Roberts Rules of Order giver mulighed for at have
indflydelse i endnu højere grad, fordi metoden er så
struktureret. Jeg håber det bliver en succes og glæder
mig til at vi alle skal afprøve det. Jeg ved at de andre
afdelinger der bruger RRoO (kan I gætte forkortelsen?)
har succes med det, og også har det sjovt.
Bestyrelsen og jeg har arbejdet på nogle målsætninger for næste år, og vi ser meget frem til at
dele dem med jer, og høre jeres input.

Derefter får vi Martin Larsen fra Radio Diablo på
besøg, som vil starte med at tage os til radioen og
vise os rundt, og derefter skal vi tilbage og høre om
hvordan man driver en radio, og som nogle af de
få, faktisk har en lokal radio, der også er en god
forretning.
Jeg glemmer nogle gange at nogle folk ryger, og
jeg lover at jeg skal huske pauser, så både rygere
og ikkerygere vil have tid til at netværke. Desuden
håber jeg at vi kan mødes i baren efter aftenen er
slut, og hygge og netværke mere.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til Liv, for at huse os
sidst - vi kommer gerne igen!
Vi ses til en afdelingsaften med knald på!
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AFDELINGSAFTEN
D. 15. FEBRUAR 2012

HOTEL SVENDBORG

HUSK AT MELDE FRA SENEST MANDAG D. 13.02. KL. 12.00
HVIS DU ER FORHINDRET I AT KOMME

Februar byder på generalforsamling på hotellet samt
et lokalt virksomhedsbesøg på Radio Diablo. Kom og høre
Martin Larsen dele du af sin viden omkring det et drive en radiostation... det kan vist kun blive spændende og lærerigt!

Kl. 18.00
- 19.00

Spisning på hotellet

Kl. 19.00
- 20.00

Generalforsamling m.v.

Ca kl.
20.00
- 22.00
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Rundvisning hos Radio Diablo
Skråt overfor hotellet finder vi
Radio Diablo - radiokanalen som
efterhånden summer ud af de
fleste radioer her på Sydfyn. I
aften kan vi få lov til at komme
ind bag dørene og se hvordan en
radiostation ser ud. OG bagefter
vil radiodirektør Martin Larsen gå
med tilbage til hotellet hvor han
vil fortælle os om hvad det vil sige
at drive en radio - vi skal høre om
Radio Diablo, Radio Alfa, selskabets historie og udviklingen siden
starten af 1998.

WWW.RADIODIABLO.DK

Januar afdelingsmøde

STEMNING!!!

Tak for en
hyggelig,
berigende
og lærerig
aften!
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TEGNESTUEN1.DK

KICK OFF

TIL ÅRETS UNGE ERHVERVSLEDER
JCI Svendborg, JCI Odense og JCI Sct. Knud inviterer til brainstorming
og kick off onsdag d. 29/2 kl 19 Jens Benzonsgade 10, Odense.
Årets Unge Erhvervsleder er en populær, årlig tilbagevendende
begivenhed, som afholdes for at sætte spot på de unge erhvervsfolk,
som både i dag og i fremtiden er med til at drive erhvervslivet på Fyn.
I JCI mener vi, at dem som er med til at gøre en forskel for sin
virksomhed, medarbejdere og omgivelser har fortjent både skulderklap
og anerkendelse - kender du en af dem? Måske endda vinderen?
Kandidaterne skal være mellem 18 og 40 år, og kan indstilles af alle.

Vil du være med til at brainstorme, finde kandidater,
ønsker du indflydelse eller noget andet? Så kom med!
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Tilmelding og spørgsmål til din LP

TEGNESTUEN1.DK

BESTYRELSEN 2012
Bestyrelsen som er valgt til Junior Chamber 2012 er repræsenteret af følgende personer:
LP
Sanne Hessel
sanne@dyreterapeut.dk

IND
Malene Wester
malenejohannsen@hotmail.com

PP
Tue Hauptmann
tuehauptmann@gmail.com

COM
Katja Jepsen
katjajepsen@hotmail.com

AC
Liv Dyrhauge Klargaard
ldk@advokatfyn.dk

EA
David Pedersen
danipedersendk@yahoo.dk
danipedersendk@yahoo.dk

SG
Signe Pilegaard
sph@csal.dk
MEC
Martin Skov - martin@chinasourcing.dk
Kristian Fink Jacobsen - kristianfinke@gmail.com

JCI Svendborgs sponsorer
NICOLINE SKO
GULDSMED LAURIDSEN
KPMG
HOTEL SVENDBORG
SKOUSEN
REVISIONSGRUPPEN EDELBO
SVENDBORG SPAREKASSE
VINDEBYØRE CAMPING
KJAER GROUP

MR.M
DELOITTE.
KNUDSEN & GULDBRANDT PARTNERE
SVENDBORG MC
CARL SØRENSEN
KORTERMANN-IT
ONEHOUSE
BERTEL RASMUSSEN ADVOKATER
VSV

SYDBANK
TÆPPEMAND.DK
TEGNESTUEN1.DK
TEKTROL ANTI RUST SVENDBORG
DANSK REVISION
ADVOKATERNE CODANHUS
SPAR NORD
RADIO DIABLO
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