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og fortsætter i tilstødende lokaler med SNAK SÅ DE´BATTER
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HOTEL SVENDBORG

IKKE NØRDET OG USEXET
Når danskere hører ordet ”debatkonkurrence”, bliver › Du får tildelt en team-coach, der gennem hele
processen vil rådgive og give feedback til dig og dit
det oftest forbundet med noget usexet, som kun
team på jeres præsentation.
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›
Det er en holdkamp og du vil kunne udnytte dine
garanterer vi dig til gengæld, at du vil få et minde
medspilleres kompetencer og I vil blive bedre til at
for livet, at du vil få oplevelser og et udvidet netmodtage og give kritik, samt have mulighed.
værk. Og ikke nok med det: Vi lover dig erfaring og
sparring indenfor en disciplin, der er enormt brugbar › Du kan afprøve forskellige fremlæggelsesmetoder
i din hverdag, både på jobbet, i privaten og hos den
og se virkningen af dem
lokale butik, hvis man synes varerne er for dyre.
› Det giver personlige sejre, selvtillid og super sam-

Bestyrelsesmøder

Afdelingsmøder

Afdelingsmøder afholdes hver 3. onsdag i måneden kl. 18.00 - 22.00.
JEG HAR sendes
ANDRE PRIORITETER
Afbud
til ac@jci-svendborg.dk.menhold både med med – og modspillere.
Der er altid masser af undskyldninger for IKKE at
deltage – og vi har hørt dem alle sammen før, og
vi respekterer dit valg. Men inden du tager beslutningen, så giv dig tid til at overveje om du ikke bør
prioritere at tage del i ovenstående udfordringer?
Inden vi tager fat på at forklare hvad Snak Så
De’batter egentlig er, vil vi lige bruge lidt af din dyrebare tid på at forklare hvorfor du skal deltage:

Kan dit arbejde, familie eller hvad du ellers overvejer
at prioritere højere, give dig det samme?
Og endda gratis og på så kort tid?
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NÆSTE AFDELINGSMØDE
Young Leaders udkommer som pdf-fil,
der uploades til afdelingens hjemmeside
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Kære alle
Kan I mærke det? Energien der summer i
afdelingen! I år har været et fantastisk år. Vi
har bidraget til alle JCI’s nationale mål (spar CO2,
medlemsvækst og indsamling til myggenet mod
malaria), og faktisk ligget nummer 1 på to af dem,
og gør det fortsat på det ene!
I kan altid gå på positivforskel.dk og taste ind, hvis
I fx har sparet energi ved at skifte fyr, købt ny bil,
arbejdet hjemmefra osv.
Næste afdelingsmøde skal vi kikke på en af JCI’s
mange uddannelsesmuligheder og sjove tiltag,
nemlig Snak Så Debatter! Dette er en af JCIs tale
konkurrencer, og man bliver opdelt i hold af tre,
hvor man skal debattere for eller imod et emne, i en
bestemt rolle. Jeg har længe glædet mig til denne
aften, og tidligere deltagere fortæller at man bliver
skarp, mere selvsikker og har det sjovt undervejs.
Er der tre fra afdelingen der synes de er så seje til det,
at vi skal konkurrere mod andre afdelinger, er det en
mulighed efterfølgende i regionen, og på landsplan.
De regerende mestre er JCI Odense, og de kommer
derfor på besøg, for at vise os hvordan det gøres!

Endnu mere energi er der også at finde i og omkring
arbejdet med Projekt Julehjælp! Vi har allerede
fået en aftale med Kvickly Svendborg, besat nogle
arbejdsopgaver, lavet et strategi, hentet 2/3 af
sponsoraterne ind og meget andet. Det går stærkt,
og det er sjovt at gøre en forskel! Tag endelig
kontakt til mig, Malene eller Katja, hvis I kan
bidrage, selv bare med et par timer.
Projekt Julehjælp er en af de mange tiltag JCI har,
hvor man kan udvikle sig indenfor styring, projekter
og meget, meget mere - og så er det sjov at være
med.
Til sidst vil jeg minde om, at vi alle er ansvarlig for
at have én gæst med hver, så vores afdeling fortsat
kan blomstre - hvem tager du med?
Meld det senest mandag til ac@jci-svendborg.dk.
Vi ses snart!
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Næste afdelingsmøde

SVENDBORG

SNAK SÅ DEBATTER
Vi mødes onsdag d. 21. november kl. 18.00 til spisning på hotellet
og fortsætter i tilstødende lokaler med SNAK SÅ DE´BATTER

IKKE NØRDET OG USEXET
Når danskere hører ordet ”debatkonkurrence”, bliver
det oftest forbundet med noget usexet, som kun
nørder (og amerikanere) går op i. Men glem alt om
det støvede image: Snak Så De’batter er en fed
måde at udvikle dig på!!!
Og ja, det kræver, at du rejser dig fra sofaen, træder
over nogle grænser og helt ud til afgrunden, men så
garanterer vi dig til gengæld, at du vil få et minde
for livet, at du vil få oplevelser og et udvidet netværk. Og ikke nok med det: Vi lover dig erfaring og
sparring indenfor en disciplin, der er enormt brugbar
i din hverdag, både på jobbet, i privaten og hos den
lokale butik, hvis man synes varerne er for dyre.
JEG HAR ANDRE PRIORITETER
Der er altid masser af undskyldninger for IKKE at
deltage – og vi har hørt dem alle sammen før, og
vi respekterer dit valg. Men inden du tager beslutningen, så giv dig tid til at overveje om du ikke bør
prioritere at tage del i ovenstående udfordringer?
Inden vi tager fat på at forklare hvad Snak Så
De’batter egentlig er, vil vi lige bruge lidt af din dyrebare tid på at forklare hvorfor du skal deltage:

› Du får tildelt en team-coach, der gennem hele
processen vil rådgive og give feedback til dig og dit
team på jeres præsentation.
› Der vil være fokus på din præstation og der vil være
mulighed for at vælge specifikke problemstillinger,
du gerne vil coaches på.
› Det er en holdkamp og du vil kunne udnytte dine
medspilleres kompetencer og I vil blive bedre til at
modtage og give kritik, samt have mulighed.
› Du kan afprøve forskellige fremlæggelsesmetoder
og se virkningen af dem
› Det giver personlige sejre, selvtillid og super sammenhold både med med – og modspillere.
Kan dit arbejde, familie eller hvad du ellers overvejer
at prioritere højere, give dig det samme?
Og endda gratis og på så kort tid?

Se program på www.jci-svendborg.dk

VI GLÆDER OS TIL AT FORTÆLLE MEGET MERE
PÅ NÆSTE AFDELINGSMØDE
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2013:

mit år og dit år

At blive valgt til LP 2013 i JCI Svendborg er en spændende personlig udfordring. Jeg er taknemmelig for at man har vist mig den tillid. Nu hvor
der er gået lidt tid siden valgforsamlingen, har jeg efterhånden fået bedre
overblik over hvad LP posten indebærer og jeg har gjort mig mine tanker om
hvad jeg kan bidrage med.

Der er ingen tvivl om at når jeg tænker JCI, tænker jeg vores Svendborg afdeling
og vores medlemmer heri. Vi er en del af fantastisk verdensomspændende
organisation JCI organisation, men vi er først og fremmest en gruppe af mennesker
i sydfynske omgivelser. Det lokale og det nære er det som jeg brænder for at
sætte mit præg på.
Vi har haft et godt 2012. Fine arrangementer, mange medlemmer, nye
oplevelser. Vi har noget at bygge videre på. Men ved et årsskifte og et
formandsskifte er det også naturligt at gøre status om vores retning - både
som afdeling og som medlem. Før vi sammen kan skabe et fantastisk 2013,
er jeg som kommende formand helt afhængig af at vide hvad dine tanker er
om det.

?

Tag en kop kaffe eller en kop te eller måske stærkere sager (!) og stil dig
selv spørgsmål som:
- Hvorfor er jeg i JCI Svendborg ?
-K
 ender jeg de andre medlemmer
og de udfordringer de arbejder med ?
-G
 ør jeg nok brug af de tilbud
som JCI i Svendborg og JCI nationalt har?
-F
 øler jeg mig som en del af en afdeling
der gør en forskel i det sydfynske ?
Din holdning til disse ting er vigtig for mig,
og jeg er altid klar til at høre den.
Men allerede på afdelingsmødet på onsdag vil jeg give dig mulighed for
at få videre bragt dine tanker - uanset om du er fuldt tilfreds som det
er nu eller om du ønsker at vi gør noget radikalt anderledes.
Jeg ser frem til dit input på afdelingsaftenen.
Martin J. Skov
Kommende LP 2013

5

6

AFDELINGSAFTEN
OKTOBER 2012
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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

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

