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Med ønsket om en glædelig jul
samt et lykkebringende nytår

JCI YOUNG LEADERS
Sydfyns dynamiske forum
Næste afdelingsmøde TORSDAG
d. 20. december 2012
JULEHYGGE
Vi mødes på
PARKERINGSPLADSEN FORAN
KVICKLY STORCENTER
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Projekt Julehjælp er igang s. 5
Bestyrelsen 2012
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 medlemmer
Året går på hæld, og det er tid at summe op hvordan
året er gået.
Jeg er glad for jeres indsats i det forgangne år. Der har
været aktivitet, nye medlemmer, projekter, en god
energi, og særligt – JCI Svendborgs kendetegn – gode
venner.
Projekt Julehjælp er et godt eksempel på hvad vores
medlemmer kan – i hvert fald 1/3 af dem, som har
stillet op til planlægning, vagter og hjælp undervejs.
Sammen er vi stærke, og jeg kan kun se frem til
næste år, hvor vi skal være endnu stærkere. Vi har
alle sammen indflydelse på vores afdeling, og kan
bestemme hvilken retning den skal tage. Når vi fx
beslutter os for julehjælp, har vi et ansvar overfor
hinanden, og overfor de familier vi ønsker at hjælpe.
Glæd jer til på torsdag, hvor vi skal se hvor mange vi
har hjulpet i år, inden vi skal lave pakkeleg og drikke
gløgg.
Næste år har Martin fået tøjlerne over afdelingen.
Allerede nu er han gået i gang med, på vanlig Martin
vis, at se afdelingen, bestyrelsen, JCI Danmark,
medlemmerne – det hele – igennem, og optimere hele
vores skønne netværk.
Glæd jer til næste år, som vil byde på det I som
medlemmer har bedt om, og mere til.
God jul og godt nytår til alle
– tak for et fantastisk og spændende JCI år!
De kærligste hilsner,
Sanne

NÆSTE AFDELINGSMØDE
SVENDBORG

Sååååååååå
er det altså jul igen
Vi mødes foran Kvickly Storcenter på parkeringspladsen
Torsdag d. 20. december kl. 19.00
Kl. 19.00 Pakkeleg
		
(du skal ha’ spist hjemmefra)
Kl. 21.15 Julegløgg på Under Uret
		Lad os ønske hinanden glædelig
jul på en hyggelig måde og slutte
året med et juleknus.
Vi glæder os til at se jer alle....

HUSK AT MELDE AFBUD HVIS DU IKKE KAN DELTAGE
SENEST MANDAG D. 17.12 KL. 12.00

PROJEKT JULEHJÆLP
-er godt igang
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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

