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med viljestyrke

JCI YOUNG LEADERS
Sydfyns dynamiske forum
Næste afdelingsmøde d. 21. marts 2012
En aften med Viljestyrke
Besøg af Jens Zinklar og Gert rune

Vi mødes på

CAFE KOK

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 afdeling
I kan tro jeg glæder mig til næste afdelingsmøde,
hvor jeg skal høre en masse om viljestyrke,
og hvordan man kan besejre selv de sværeste
forhindringer. Vi møder alle forhindringer i vores
hverdag, og uanset hvor store og hvor små de er
- små, særligt sammenlignet med amputering - er
jeg sikker på vi alle kan lære en del, og få inspiration,
til at klare vores forhindringer i hverdagen.
En af de udfordringer vi havde i bestyrelsen den
forgangne måned, for mig selv, men i særdeleshed
Martin og Katja, var at lave awardansøgninger. Til
forårskongressen uddeles hvert år awards indenfor
15 kategorier, og vi har før modtaget en for vores
medlemstilgang. I år har vi ansøgt om en award for
Young Leaders, Årets LP (ikke mig, men derimod
Tue), samt for bedste COM (community) projekt for
projekt julehjælp. Awarderne går et år tilbage og
repræsenterer derfor det arbejde der er lavet sidste år.

Til forårskongressen vil vi spændt afvente hvem
vinderne er. Der er modtaget 100 ansøgninger i JCI
Danmark.
Det var dog en god proces at brainstorme sammen,
og sætte sig ned og virkelig tænke over de gode ting
der skete sidste år, samt hvordan vi ønsker at næste
år skal være.
Tak til de i afdelingen der hjalp med informationer
og gennemlæsninger.
Husk at vi mødes på Café Kok på onsdag, hvor vi har
et helt lokale for os selv, inden vi tager tilbage til
hotellet og skal høre foredrag. Vi ses!
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EN AFTEN MED
VILJESTYRKE
AFDELINGSAFTEN
D. 21. MARTS 2012
HUSK AT MELDE FRA SENEST MANDAG D. 19.03. KL. 12.00
HVIS DU ER FORHINDRET I AT KOMME

Afdelingsaften i marts måned bliver ud over det sædvanlige vi får besøg af to fantastiske mennesker, som vil fortælle os
om fightervilje, kampånd og vindermentalitet

Kl. 18.00
- 19.00

Spisning på CAFE KOK

ca
kl. 19.00
- 22.00

Besøg af Jens Zinklar og Gert Rune
Thurineren, Jens Zinklar fortæller om hvordan en arbejdsulykke ændrede
hans liv drastisk. Han gik fra en verden hvor ekstremsport var en af hans
helt store lidenskaber, til at blive tvunget til et nyt liv som handicappet
som med ét ben. Han fortæller om hvordan fightervilje, kampånd og
vindermentalitet fik ham tilbage til et til-svarende tilfredsstillende liv
med ekstremsport. Endvidere har Jens stiftet foreningen ”Aktive Unge
Amputerede” der hjælper andre unge i lignende situation og kæmper for
så gode vilkår for amputerede som muligt. december 2011 modtog han
Svendborg Kommunes Handicappris for netop
hans indsats via hans forening.
Gert Rune fik som 16-årig konstateret knoglekræft. Efter 4 måneders intensiv kemoterapi
amputerede de venstre ben midt på låret. Stik
imod alle odds fik han kæmpet sig tilbage og
deltog 6 år senere i handicap-OL. Blev dansk
mester og Nordisk mester - OG i 2011 den første
dansker med ét ben som har gennemført en
Ironman!!
www.123hjemmeside.dk/etbenet/25914960
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www.gertrune.dk/

Signe blev månedens JCI’er

REFERAT AF FEBRUAR
AFDELINGSMØDE
Aftenen startede som de fleste gange med at
spise og denne gang havde vores kære formand
lyttet til medlemmerne med ønsket om at få noget andet end steg, og vi fik et dejligt stykke fisk
med tilbehør til.
Der var besøg fra Odense og Sct. Knud og vores VP
– Eva Hye Langkjær. Det er altid dejligt at få besøg
udefra og sparre lidt med andre afdelinger. Det
kan vi også gøre, og det er altid en god oplevelse.
Der blev budt velkommen til generalforsamlingen
og der benyttedes denne gang Roberts Rules of
Order til at styre mødet på.
Dette var for at vi også i Svendborg kan se hvordan
møder kan holdes, som det gøres ved delegeret
forsamlinger på kongresserne. Det er en metode
man i mange år har benyttet i JCI. Gå ind og google
det så får du en forklaring på metoden.
Dirigent blev valgt, det var vores gæst fra JCI Sct.
Knud Christian Kjær som påtog sig det hverv.
Afgående formands ord ved Tue: Som fortalte om

hvad vi havde lavet i året 2011. Det startede stille
og roligt ud med forskellige foredrag og virksomhedsbesøg hvor bl.a. formanden fik sin sag for
ved besøget i Thurø kirke, og det endte med stor
succes og omtale i pressen både med Indsamling
af cykler til udlændinge og ikke mindst ”Projekt
Julehjælp” som har givet os en fantastisk masse
omtale.
Godkendelse af revideret regnskab v. Malene:
• Dette blev hurtigt og korrekt fremlagt og der
var ingen bemærkninger til regnskabet.
• S
 trategiplanen for 2012: Dette er iflg. JCI-DKs
vedtægter 2011 nedlagt og dette udelades
derfor.
 odkendelse af handlingsplanen for 2012
G
v. Formand Sanne Hessel:
• Program for året er til dels på plads.
Et spændende program med noget for alle.
	Besøg i andre afdelinger - arrangementer er
der opfordret til, datoerne kommer senere.
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• P
 rojekt Julehjælp: kandidater til at føre dette
videre søges.
• O
 pfordring til at støtte Støt Sorggrupper.dk,  
som JCI-Silkeborg har etableret.
• G
 od kontakt til erhvervslivet er etableret, lad
os benytte os af denne kontakt og arbejde
videre med den.
• R
 egionens mål: Større medlemstilgang, arbejdet med at spare så meget energi at man reelt
ville kunne køre ½ gang rundt om jorden. Der
arbejdes stadig meget på ”Nothing But nets”
som Rikke fra JCI Odense er director på.
• Godkendelse af budget 2012 v. Malene:
Der var forespørgsler på ændring af kontingent med begrundelsen at der ikke er meget
at gøre med til afdelingsaftenerne på baggrund af sidste års underskud, dette blev
imidlertid nedstemt da der ikke var flertal for
dette. Der blev flyttet rundt på nogle poster i
budgettet da der var budgetteret med Øvrige
omk. til JCI. Disse øvrige omkostninger skulle
bl.a. være til medlemsbladet som ikke eksi-
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sterer mere. Der påføres en note på budgettet så det ikke skal til revisor igen.
Ellers intet at bemærke.
• Valg af revisor:  
Eksisterende revisorer genopstillede og valgtes igen.
• Der var ingen indkomne forslag
Generalforsamlingen kunne afsluttes.
Virksomhedsbesøg hos Radio Diablo:
Vi blev budt velkommen af Martin Larsen med et
glas god portvin, husets favoritdrik og fik en fin
lille intim rundvisning på de få kvadratmeter, hvorefter vi begav os tilbage til hotellet sammen med
Martin, som herefter fik ordet. En spændende og
aktiv personlighed som ved hvad han vil med sin
virksomhed.
Afdelingsaftenen sluttede som altid med at vi
mødtes i baren.
Referent
Jette Kløve

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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