
         

 

 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

"Jamen du godeste er det allerede..." 

Jul det' cool sikken tiden den går 

Der er intet lavet om siden sidste år…. 

….men jo, det tror jeg så nok der er – vi fik ENDELIG lov til at holde årsmøde, og hold da op, hvor var det skønt at se jer alle sammen igen. 

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. I kan se jeres samlede tilbagemeldinger længere nede i dette nyhedsbrev. 

Vi er allerede godt i gang med planlægningen af 2023-årsmødet – så husk allerede i budget-fasen på skolen, at få sat penge af til, at I kan 

deltage… 😉 

Jeg håber også rigtig mange af jer deltager i Regionsmøderne, som I også kan læse mere om i 

nyhedsbrevet. 

 

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et fantastisk nytår – jeg glæder mig til at se jer i 2023. 

Mange kærlige julehilsner 

Gitte Boelt 

  

 



         

 

 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

Kære sekretærer i Region Syddanmark!  

Forårsturen går til CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Vi skal besøge et levende samtidsmuseum og Nordens største 
specialmuseum for keramisk kunst, kunsthåndværk og design. 

Vi håber I vil med på et spændende besøg den 18. april 2023, kl. 16 og nogle timer frem med afsluttende cafebesøg på 
Cafe Razz i Middelfart. 

Invitationen kommer senere, men sæt gerne et X i kalenderen. 

Kærlig hilsen Anita, Anne, Jette & Judith 

Kære sekretærer i Region Hovedstaden! 

Sæt et stort kryds i kalenderen torsdag den 20. april fra kl. 16.45. 

Vi skal på Frihedsmuseet, Esplanaden 13, 1263 København, med rundvisning og efterfølgende skal vi spise sammen og holde vores regionsvalg. 

Endelig invitation følger senere, når alle detaljer er på plads.  

De bedste julehilsner fra Jette, Nete, Malene K., Lene & Malene A 

Kære sekretærer i Region Sjælland! 

Vi er endnu ikke nået helt i mål med forårets arrangement. Vi har en plan, men aftalerne er ikke endelige endnu. I får en indbydelse, når alle 

ender er nået sammen og det hele er på plads. 

Rigtig glædelig jul og på gensyn i det nye år. 

Mange julehilsner fra Kristine, Natascha, Vibeke, Jeanette, Malene og Annette 

 



         

 

 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

Kære sekretærer i Region Midtjylland! 

Så er aftalerne kommet på plads, og I kan begynde at glæde jer til næste regionsmøde torsdag den 

20. april 2023 kl. 16.00. 

Denne gang mødes vi i ”den gamle by” i Aarhus, hvor vi vil få en rundvisning og et let traktement. 

Efter generalforsamlingen har vi arrangeret et spændende indlæg omkring 

chokoladens historie, da vi får besøg fra Chokoladefabrikken.  Der vil også blive uddelt 

smagsprøver.   

Vi glæder os til at se jer til regionsmødet. 

Venlig hilsen 

Lisbeth, Krestine, Randi, Lotte og Gunver 

 

Kære sekretærer i Region Nordjylland! 

Vi kan løfte sløret for, at vi inviterer til rundvisning og et lille foredrag på Julemærkehjemmet i 

Hobro, tirsdag den 25. april 2023. 

Vi slutter med spisning på en restaurant i Hobro. Nærmere invitation kommer i det nye år. 

Julehilsner fra Lisbet, Mariann, Lene & Charlotte 

  

 

 



         

 

 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

Kære Alle – så er det tid til at høre om evalueringen af vores årsmøde: 

Endelig kunne vi mødes igen og tusind tak for dejlige dage på Nyborg Strand. Vi var mange og det er jo rigtig dejligt. Alt i alt har I givet os 

mange gode tilbagemeldinger, selvom der var enkelte detaljer, som var ”smuttet” i corona-rusen. Vi håber ikke, det har spoleret oplevelsen. 

Bestyrelsen har jo holdt evaluerings- og opstartsmøde i ft. planlægningen af det næste årsmøde, så vi har allerede en plan, som er ved at blive 

ført ud i livet med reservation af nye foredragsholdere, tilretning i ft. mad og drikke, samt mange flere detaljer, som forhåbentlig kan ende ud i 

et nyt og spændende årsmøde i oktober 2023. 

Annette fra bestyrelsen har samlet alle jeres evalueringer til et overblik, som vi har fået kigget på. Lagkagerne med ”bedømmelserne” af alle 

indlæg, der er vedhæftet som bilag, taler for sig selv.  

Der er klart forskel på, om det er fagfaglige eller underholdende indlæg. Og så er der lige Lars AP, hvor man kan være i tvivl om det var et 

fagfagligt indlæg, men nej, vi blev bare skuffede – det skulle jo have været foredraget JOMO, som vi havde bestilt og nej – ikke betalt fuld pris 

for. Der skete et eller andet, så Lars AP vurderede at vi havde mere brug for at høre foredrag om ”Fucking flink”. Hmmm….. Det måtte vi lige 

reagere på og derfor har vi fået et afslag i prisen, fordi vores og jeres forventninger ikke lige blev indfriet. 

Nå - men bortset fra det, så må man sige, at Sampension så scorede ret højt i ft. forventningerne, da det jo ellers kan være et ret tørt emne 

med forsikring og pension. Så tak for det.   

VI har fået en del tilbagemeldinger i ft. at stille spørgsmål i mikrofonerne. Det har vi taget til os og der bliver andre boller på suppen næste år. 

Det gik lidt i udu fordi der allerede fra start blev sagt: ”bare lige sig det, så gentager jeg heroppe fra”. MEN NEJ, sådan skal det ikke være. Vi vil 

forsøge os med ”slikkepinde” på bordene, så det bliver tydeligere, hvor der er spørgsmål og så kan mikrofonpigerne hurtigere komme 

rundt/frem, når der er plads til spørgsmål.  

Af øvrige kommentarer, som vi har fået, så er der en del bemærkninger i ft. maden og vinen. Man kan sige, at spørgsmålet om vinen er god 

eller dårlig, nok er svært at sige – det må være et spørgsmål om det falder i ens smag. Der kommer vi nok aldrig til at kunne ramme plet, ….. 



         

 

 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

MEN i ft. at der var for lidt dessert – så har vi selvfølgelig altid en evaluering med Nyborg Strand. Vi betaler langt over en million kroner for 

vores arrangement, så vi vil gerne at det spiller og at så mange som overhovedet muligt går hjem med en følelse af, at det har var en rigtig god 

oplevelse. 

God oplevelse – det har det ikke været for alle i forhold til værelserne. Da vi overraskende, blev så mange i år, så måtte der tages små værelser 

i brug for at alle kunne være på Nyborg Strand. Vi har tidligere fået så meget kritik af at nogle skulle ud af huset og bo, så vi har gjort alt for at 

holde alle på samme matrikel. Det har vi så heller ikke fået ros for, så hvad gør vi så – sætter et max antal på i ft. deltagere?? Det synes vi altså 

også vil være ærgerligt. 

Men i forhold til, hvor man bor på Nyborg i ft. kollegerne, så afleveres listerne til Nyborg Strand med fordeling pr. kommune, og vi siger der er 

ønske om at bo i nærheden af hinanden. Men vi tager det med igen i evalueringen med Nyborg Strand. 

Der er kommet forslag om at sløjfe regionsmøderne og i stedet bruge midlerne ved årsmødet. Det må vi sige, at det kan slet ikke komme på 

tale. Det er jo til regionsmøderne, der er valg til bestyrelsen og det er også her, at vi møder de medlemmer, som ikke ønsker at deltage i 

årsmøde, men som gerne vil være en del af fællesskabet ved et mindre arrangement.  

Der har igennem flere år været friske piger, som tar en morgendukkert tirsdag morgen i Storebælt og der er kommet ønske om, at det 

annonceres. Så næste år har vi sat det på dagsordenen til kl. 07.00 tirsdag morgen, hvor der vil være mulighed for at følges til morgendukkert – 

det er dog frivilligt om man vil deltage!!  

Disse var ordene – I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår. 

 

Glade julehilsner til jer alle 

Gitte Boelskifte  


