Kære skønne medlemmer af LfS
Åh, hvor ville vi gerne have mødt jer igen på Nyborg Strand til endnu et fantastisk årsmøde lige om lidt…. men ak,
som så mange andre måtte vi også aflyse i år – vi håber virkelig, at det bliver muligt i 2021.
I bestyrelsen havde vi ellers lavet et fantastisk program til jer under titlen:

Ingen kan alt - alle kan noget - sammen kan vi det hele
En titel, der pludselig fik en helt anden betydning efter 11. marts….
Det hele var klappet og klart allerede i januar. Vi vil ikke afsløre alt for meget – da noget af programmet stadig kan
bruges, mens andet sikkert er blevet uaktuelt…. Derfor mødes bestyrelsen igen til november for at planlægge
årsmødet for 2021.
I 2020 har vi brugt den ”overskydende” tid på at blive fortrolige med vores nye medlemssystem, og I skulle meget
gerne alle sammen have modtaget opkrævning på kontingent. Derudover er der arbejdet på en ny hjemmeside,
som går i luften 1. november – vi håber, I vil synes om det nye design.
Vi er glade for den opbakning, der har været til vores regionsmøder i år – så fik vi da set lidt til hinanden "
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Der vil komme et kort referat fra dem i nyhedsbrevet til jul….
….og så er det jo helt oppe i tiden at holde møder og andet godt via Teams, Zoom, Skype mv. – så derfor har vi
(det vil sige vores formand) fået den fuldstændig vanvittige idé at lave en fællesskål mandag den 26. oktober
kl. 20.00 via Teams….så hvis du vil være med, så klik på linket (så må vi streame ”Efterforskningen” bagefter) "
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Måske lykkes det - måske lykkes det ikke…. og så må vi bare skåle alene og vide, at der sidder knap 700
skolesekretærer spredt ud over Danmark og skåler med dig, og så mange har vi aldrig været til et årsmøde &
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Mange hilsner på vegne af
Forretningsudvalget

Gitte Boelt

