Nu er det altså jul igen, det la’r sig ikke skjule…
…lige om lidt er der juleferie og vi kan se tilbage på et begivenhedsrigt 2018 med
blandt andet et rekordstort deltagerantal til Årsmødet på Nyborg Strand.
I hovedbestyrelsen er vi stolte af at kunne samle så mange glade og engagerede
skolesekretærer – og vi sætter stor pris på jeres evalueringer, som vi altid bruger
meget tid på at gennemarbejde og bruge til kommende årsmøder. Vi er klar over,
at det ikke var optimalt, at nogle af jer måtte overnatte på andre hoteller – men
alternativet havde været en begrænsning i deltagerantal. Til jubilæumsåret 2019
har vi booket langt flere værelser på Nyborg Strand – men det bliver stadig
nødvendigt, at mange af os rykker sammen – så vi kan få plads til jer alle
sammen.
Vi fik også sagt farvel til vores formand gennem 4 år - Berit Blond – tak for
indsatsen. Som ny formand vil jeg sammen med hovedbestyrelsen fortsat gøre alt
for at fremtidige årsmøder bliver mindst lige så gode som i år.
Og som den sidste ting i 2018 har vi allerede en stor del af 2019-programmet på
plads – I kan godt begynde at glæde jer……
Jeg håber også rigtig mange af jer deltager i Regionsmøderne, som I kan læse
mere om her i nyhedsbrevet.
I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et fantastisk nytår – jeg glæder mig til at se
jer i 2019.
Mange kærlige hilsner
Gitte Boelt
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Regionsmøder forår 2019
Region Nordjylland skal mandag den 29. april 2019 på besøg på Aalborg
Væddeløbsbane – Racing Arena Aalborg.
Vi starter med en rundvisning i staldene kl. 15.45, hvor vi måske kan få lidt
”staldtips” til, hvilke heste vi senere skal spille på.
Kl. 17 starter løbene, som vi kan overvære fra restauranten, hvor vi også får
serveret noget lækkert mad.
Julehilsner
HB medlemmer:
Lisbet Houmøller, Linda Nedergaard Jensen og Mariann Weinreich
Suppleanter:
Charlotte Albertsen og Lene Trangeled Christensen

Region Midtjylland
Så er næste regionsmøde i store træk ved at være planlagt.
Sæt allerede nu et stort fedt kryds i kalenderen torsdag, den 25. april 2019.
Da skal vi nemlig på besøg hos TV MidtVest i Holstebro. Her skal vi høre om
stationens historie, tv- og nyhedsproduktion samt se aftenens 19.30-udsendelse
direkte og have besøg af aftenens studievært.
Vi starter dog med spisning, hvor vi også har generalforsamling.
P.t. mangler vi en suppleant i kredsen for at være fuldtallige. Så overvej om det
ikke kunne være noget for DIG. Suppleanter er normalt kun med til et 2-dages
møde i november måned, hvor man er med til at planlægge næste årsmøde samt
regionsmøde. (Så man bliver ikke overbebyrdet med arbejde J) Men her er en
rigtig god mulighed for at lære mange fantastiske sekretærer at kende rundt i
landet og at udveksle erfaringer.
I er meget velkomne til at ringe til én af os for at høre nærmere.
Vi håber at se rigtig mange af jer til ovenstående regionsmøde og invitation
lægges ud på hjemmesiden, hvor tilmelding foregår, ligesom til årsmøderne.
Venlig hilsen
HB medlemmer:
Gunver Jakobsen/2465 9507, Lisbeth Vesterholm/4043 2168 og Solvejg Bach/
2912 1196
Suppleant:
Lotte Sødal Rosenlind
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Region Syddanmark har de senere år forsøgt at komme rundt i regionen.
I 2016 på Julemærkehjemmet i Kollund, i 2017 Givskud Dyrepark og i 2018 Tirpitz
i Blåvand.
I 2019 har vi valgt at tage helt ud østpå til Sprogø, hvor vi skal på en spændende
3 timers guidet tur rundt på øen.
Datoen for turen er den 9. april 2019 kl. 15.30.
Invitationen er allerede sendt ud og der er deadline for tilmelding den 02.
januar 2019.
Der skal i år være valg til LFS’ bestyrelse -3 bestyrelsesmedlemmer (alle
modtager genvalg) og 2 suppleanter (én modtager genvalg).
Mange julehilsner fra
HB medlemmer:
Judith Vølund, Anita Vang Høeg og Birgitte Rosenkjær Hansen
Suppleant:
Lise-Lotte Dahl

Region Sjælland skal i år besøge Dragsholm Slot
Oplev historiens vingesus på det 800 år gamle slot med den spændende fortid.
Dragsholm Slot hører til blandt Danmarks ældste verdslige bygninger, og krige,
dramatiske nedbrændinger, adelens store selskaber og meget mere er en del af
Dragsholm Slots begivenhedsrige historie.
Efterfølgende serveres aftensmad i Spisehuset.
Sæt kryds i kalenderen onsdag d. 24. april 2019
Glædelig jul og godt nytår fra
HB medlemmer
Ulla Berg, Annette Jørgensen og Kristine Strander
Suppleanter
Malene Halberg, Tina Teglers og Pernille Rasmussen
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Hovedstaden inviterer til regionsmøde torsdag den 25. april 2019
kl. 16.45
Nordisk film

Invitation til rundvisning på Nordisk film, spisning og regionsmøde
v Kl. 16.45 Mødes vi foran Nordisk film - Mosedalvej 14, 2500 Valby
Rundvisning på Nordisk film og spisning i Valby og selvfølgelig valg til
hovedbestyrelsenJ
Vi glæder os til at se rigtig mange til april 2019
Glædelig jul og godt nytår fra
HB medlemmer
Malene Kjærsgaard Jensen, Nete Koch-Knudsen og Jette Pia Clausen
Suppleanter
Lene Middelbo Eigtved og Tina Billing
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Nyheder hjemmesiden
På hjemmesiden kan du nu gå ind og se billederne fra årsmødet, slides fra Niels
Krøjgaard og Svend Erik Schmidt samt deltagernes evaluering af årsmødet.
Sådan findes billeder /slides og materialer fra årsmødet:
Log ind på hjemmesiden (oppe i højre hjørne med brugernavn = dit
medlemsnummer samt din selvvalgte adgangskode)
I venstre side vælges "Kun for medlemmer"
Tryk på ”Billeder årsmøde 2018” eller "Materialer årsmøde 2018 ".
Allerede nu er det en god ide at holde øje med hjemmesiden, da den første
invitation til forårets regionsmøder allerede er lagt på hjemmesiden og har
tilmeldingsfrist midt i december. Husk - at det kun er på hjemmesiden, du har
mulighed for at tilmelde dig dette arrangement.
Sikkerhedsmæssigt er hjemmesiden certificeret med et SSL – certifikat, så I som
brugere kan være sikre på, at hjemmesiden er sikker, og at det kun er afsender og
modtager, som kan læse den information, som sendes mellem medlemmet og
foreningen.
Da der har været en del udskiftning i FU efter årsmødet – kan I her se, hvor FU
gerne vil kontaktes (findes selvfølgelig også på hjemmesiden), bemærk venligst,
at det ikke er vores arbejdsmail, det er nemlig ikke alle kommuner, som er
begejstret for, at vi bruger vores arbejdsmail til foreningsarbejdet, og det er jo
heller ikke meningen, at vi skal udføre vores foreningsarbejde i arbejdstiden.
FU’s e-mailadresser:
Formanden:

Formand@l-fs.dk (Gitte Boelt – Region Hovedstaden)

Næstformand:

Naestformand@l-fs.dk (Gitte Boelskifte – Region Nordjylland)

Medlemsregistrant:

Medlem@l-fs.dk (Ulla Berg – Region Sjælland)

Kasserer:

Kasserer@l-fs.dk (Malene K. Jensen – Region Hovedstaden)

Sekretær:

Sekretaer@l-fs.dk (Judith Vølund – Region Syddanmark)

Webmaster:

Webmaster@l-fs.dk (Malene K. Jensen – Region Hovedstaden)
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Har du ønsker/forslag eller spørgsmål til hjemmesiden er du altid velkommen til at
kontakte webmaster: Malene K. Jensen (webmaster@l-fs.dk).
Nedenstående findes vejledning til ”login på hjemmesiden” og ”Tilmelding af
nyhedsbreve”, hvis nogen har behov for det.
Login på hjemmesiden
Når du skal tilmelde dig arrangementer på hjemmesiden – skal du være logget ind
på vores hjemmeside. Som nævnt ovenfor logger du ind oppe i højre hjørne at
hjemmesiden – med dit brugernavn og din adgangskode.
Hvis du ikke kan huske dit brugernavn (medlemsnummer) så find det sidste
girokort/elektroniske faktura frem for din kontingentbetaling, der skal du så finde
det maskinskrevne fakturanummer og sætte et nul foran, så har du dit
brugernavn. Det håndskrevne tal skal du blot ignorere, det er for, at jeres faktura
ikke skal blive afvist af kommunernes økonomisystemer.
Har du glemt din adgangskode, så har hjemmesiden en funktion (en knap man
kan trykke på), som hedder ”Glemt adgangskode”. Denne funktion virker fint, men
det kræver dog, at du kan huske dit brugernavn og har sørget for, at opdatere
dine oplysninger med e-mailadresse under din profil.,

Hvis du stadig har problemer med at logge ind på hjemmesiden, så er vi
selvfølgelig behjælpelige med at hjælpe jer på, og så kan du kontakte
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medlemmerne af FU – alt efter hvilken region, du hører til – se deres mailadresser
på forsiden af hjemmesiden.
Du skal stadig huske at opdatere din profil, hvis der sker ændringer i dine
personlige eller arbejdsmæssige oplysninger fx nyt skolenavn eller ean-nummer i
forbindelse med skolesammenlægninger.
Tilmelding nyhedsbrev
HUSK at tilmelde dig nyhedsbreve på hjemmesiden, så får du automatisk en
mail, når vi lægger nyheder og invitationer til arrangementer på
hjemmesiden.
Tryk på Nyheder i top-menuen:

Udfyld så felterne Navn og E-mail og sæt X i nyheder og den region, som du
kommer fra. Så vil du modtage en e-mail når der er nyheder, som er relevant for
hele landet og nyheder der er relevante for lige netop din region.
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Nyt:
Vi har på det seneste konstateret, at flere medlemmer har sat krydser i nyheder
fra alle regionerne, og det betyder jo så, at man får en mail, når der er
nyheder/arrangementer i alle regionerne. Der er heller ikke noget galt i, at man
gerne vil se, hvad der sker rundt i de andre regioner i landet, men problemet er
så, når disse medlemmer har glemt, at de har bedt om at få nyheder fra alle
regioner, og de så kontakter de andre regioner, og fortæller dem, at de har sendt
beskeden til den forkerte region og sætter et stort arbejde i gang J
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EVALUERING AF ÅRSMØDET 2018:
Igen er der rigtig mange, som har valgt at aflevere deres evalueringsskema.
Tusind tak for det. Det er virkelig med til at vi kan sætte retning for næste
årsmøde.
Vi bruger evalueringen rigtig meget og det er altid spændende at se udfaldet af
tilbagemeldingerne.
Resultatet af evalueringen af foredragsholdere er vedlagt nyhedsbrevet som bilag.
I forhold til kommentarerne, så vil jeg meget gerne lige komme med et par
evalueringer fra vores arbejde med årsmødet.
Foredragsholdere:
Vores foredragsholdere er valgt ud af mange mulige. Det er et puslespil at få både
kvaliteten og pengene til at hænge sammen. Vi prioriterer at der er faglige emner
på programmet, men vi synes også det er vigtigt, at komme omkring emner, som
kan være med til at berøre andre områder i vores liv. Derfor er der input der
henvender sig til skolelivet, forældrelivet, krop og sjæl og meget mere. Det er et
aktivt valg, da vi mener at det er godt for alle at blive boosted ind imellem. Det kan
være med til at man får nye indgangsvinkler til noget i hverdagen, eller at man
bliver mere glad for det man har derhjemme, når man hører hvordan det kan være
andre steder i samfundet.
Aftenarrangement:
I forhold til aftensarrangementet, så er vi klar over, at det blev lidt presset på tid,
når vi både ville spise dejlig mad og gennemføre amerikansk lotteri. Ikke mindst
fordi vi fik udfordringen med at finde værelser nok til alle. Vi syntes selv, at vi
havde fået givet lidt tid fri, ved at flytte nogle af lodtrækningerne med
sponsorgevinster til foredragssalen. Men den tid blev vist spist op af vores
udsættelse af middagstidspunktet til kl. 19.30. Det beklager vi, men det skulle
også være rimeligt for de medlemmer, som blev placeret på andre hoteller, så de
kunne nå at blive frisket lidt op og være tilbage til Nyborg Strand igen til
middagstidspunktet.
Næste år skulle det gerne være normaliseret igen, så vi igen kan spise kl. 19.00.
Menuen i år har fået mange kommentarer – det tager vi til efterretning og forsøger
at finde en helt speciel lækker menu til vores jubilæumsfest til næste år.
Der er mange tilbagemeldinger i forhold til placering ved bordene i spisesalen. Der
er et grundlæggende hensyn, som vi skal tage og det er brandmyndighederne. Så
det antal, som er ved bordene, er det som Nyborg Strand må i forhold til deres
bordopstilling. I bund og grund er der jo heller ikke mulighed for at tale med dem
som sidder i den anden ende alligevel, så hvis bare ”sine egne” er placeret ved
nabobordet eller ved bordet for enden af eget bord, så skal man op og stå og kan
hurtigt veksle et par ord med dem man kender.
9

Frokostbuffet:
Næste år vil vi lave et forsøg i forhold til spisesalen. Der vil komme farve på de 3
buffeter og så vil vi få farver ved bordene, således at vi skal gå til den buffet, som
har den farve som vores bord har – derved skulle vi gerne kunne reducere køerne
til madbuffeterne, så alle får mest muligt ud af deres frokostpauser.
Foredragssalen:
Pladserne i salen er også blevet kommenteret. Der er kommet forslag om, at man
på 2. dagen skulle skifte pladser, men det kommer simpelthen ikke til at ske. Det
er et kæmpe arbejde at få planen til at gå op, også fordi der kan være 2 rækker
borde, som ”hænger sammen” ved at de sidste fra en kommune sidder ved bordet
i anden række. Derfor gør Birgitte det, når hun laver bordplanen, at hun rokerer,
således at de som sidder forrest rykker op på række 2 og de bagerste rykker ned
forrest osv. Det er selvfølgelig ikke bare lige, da det er forskelligt med antal
tilmeldte fra hver kommune hvert år, men Birgitte gør et stort stykke arbejde, for at
få det til at gå op og få alle til at have de bedste pladser i forhold til vilkårene.
I foredragssalen manglede der blokke på bordene – det var simpelthen en
forglemmelse, for vi plejer at få blokke fra Nyborg strand, som vi lægger ud, men i
år var de oppe på bordene ved indgangen, hvilket ikke alle fik øje på. Det retter vi
op på til næste år.
Nyborg Strands faciliteter:
Som en lille afslutter på det hele vil vi gerne opfordre til, at man besøger Nyborg
Strands hjemmeside inden besøget, så har man mulighed for at se alle de
faciliteter, som der er mulighed for at benytte.
TILMELDING I 2019 - VIGTIGT
OG så er det også vigtigt lige at informere om, at til næste årsmøde, vil
tilmeldingsfristen være inden sommerferien. Så vær opmærksom på det, når vi
sender indbydelsen ud først i juni.
Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle. Tak for rigtig mange rosende ord og
herlige tilbagemeldinger på evalueringsskemaerne. På hele bestyrelsens vegne vil
jeg gerne sige, at det er en fornøjelse at arrangere årsmøde for jer.
Ha det godt og pas på jer selv derude. Håber vi ses i 2019.
Mange julehilsner
Gitte Boelskifte
Næstformand
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