Nyhedsbrev april 2013.
Ny bestyrelse
Efter generalforsamlingen den 19. marts er den nye bestyrelse konstitueret således:
Formand: Rie (Tlf. 2537 6113, mail: rie@susaaland.dk)
Næstformand: Gertrude
Kasserer: Klaus
Vagtmester: Anya
Bestyrelsesmedlemmer: Jens, Erik og Vibeke
Suppleanter: Søren, Hanne M-S og Karsten.
Se i øvrigt vedhæftede dokument med mailadresser og arbejdsområder. Disse skal dog drøftes
nærmere på førstkommende bestyrelsesområde.

Arbejdsgrupper
Pt. ser arbejdsgrupperne således ud:
Økonomigruppe: Klaus, Erik, Rie.
Driftsgruppe: Erik, Hanne M-S, Hanne Lis, Kerit.
Køkkengruppe: Vibeke, Ninna, Erik.
Pr-gruppe: Jens, Anya.
Arrangementsgruppe: Jens, Ghita, Gertrude
Sponsorgruppe: Jens, Elisabeth.
Vi vil i bestyrelsen bestræbe os på at få disse grupper til at fungere hensigtsmæssigt.

Næste frivilligmøde
Det bliver mandag den 13. maj kl. 19 til ca. 21. Vi opfordrer til at så mange som muligt møder op. Her
vil vi bl.a. gennemgå optælling + bankboksindbetaling. (Husk altid dato og underskrift og ét bilag i
den yderste del af posen. Ellers spørg.)

Hygiejnebevis
Vi har en del frivillige på en liste for interesserede som Rie vil kontakte, så der kan komme gang i
sagerne. Hvis andre interesserede ikke har fået meldt sig til, må I meget gerne gøre det hos Rie. Vores
mål er at så mange som muligt kan gå til hånde i køkkenet, og at vi bliver nogle flere der kan tage en
køkken-lukkevagt ind imellem.

Ny mand i samfundstjeneste
I april og maj måned vil I kunne støde på Leo som skal have 30,5 timers samfundstjeneste i cafeen.
Han skal hjælpe til hvor han kan, og må ikke få fri selv om der ikke skulle være så meget at lave ind
imellem. Jens vil hjælpe med at finde arbejdsopgaver.
Leo er sat til på følgende dage:
www.rejseladen.dk

tlf.: 30251402

rejseladen@susaaland.dk

Fredag den 5.4. kl. 15.30-22.
Torsdag den 11.4. kl. 15.30-21.00.
Torsdag den 25.4. kl. 18-20.
Søndag den 5.5. kl. 07-12.
Fredag den 17.5. kl. 15.30-21.30.
Søndag den 19.5. kl. 04.30-10.00
Tag vel i mod ham!

Kommende arrangementer
5. april: James Bond-aften.
12. april: Gourmet-aften.
20. april: Folkekøkken.
28. april: Rejseladens 6 års fødselsdag.

Til slut
Den nye bestyrelse glæder sig til at komme i gang med opgaverne og til at arbejde sammen med jer
alle sammen. Vi ser fortrøstningsfuldt på fremtiden og glæder os over med Ries ord: at være glade,
ansvarsfulde frivillige der gør en forskel!
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