Nyhedsbrev
Sommer 2021

Orientering fra formanden
Kære medlemmer
Sidste år ved denne tid, havde vi alle nok svært ved at forestille os, at det her blev ved og ved og ved…. det havde jeg i hvert fald – men nu er vi
forhåbentligt tættere på at være tilbage til en ”normal” hverdag…
Det ændrer bare ikke på, at vi desværre står i samme situation som sidste forår, hvor usikkerheden omkring retningslinjerne fra
sundhedsmyndighederne og antal deltagere stadig er en kæmpe udfordring – og vi måtte endnu en gang aflyse vores højt elskede årsmøde 😥
I dette nyhedsbrev kan du så i stedet læse mere om de kommende regionsmøder – hvor vi har lagt lidt ekstra penge i kassen, så regionerne
kan planlægge noget ekstra godt til jer 👌
Vi er glade for at så mange af jer stadig holder fast i troen på, at det igen nok skal lykkes at afholde årsmøde på Nyborg Strand.
I ønskes alle en fantastisk sommerferie, hvad den end måtte bringe 😊

Mange kærlige hilsner
Gitte Boelt
formand
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Nyt om regionsmøder i efteråret:
Region Hovedstaden
Region Hovedstaden glæder sig til at afholde deres regionsmøde torsdag den 9. september kl. 17.00, hvor vi mødes i Roskilde Havn.
Vi starter med at afholde valg til hovedbestyrelsen og bagefter skal vi på en skøn sejltur med Sagafjord og nyde en tre-retters middag i
hinandens selskab.

Vi er tilbage i havnen igen kl. 21.30.
I vil modtage en invitation inden sommerferien, men sæt allerede et stort kryds i kalenderen nu.

De bedste sommerhilsner fra hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Jette, Nete, Malene K., Lene & Malene A.
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Region Sjælland:
Region Sjælland inviterer til en rundvisning i Roskilde Domkirke, og efterfølgende sejltur med tre-retters middag ombord på M/S Sagafjord.
Datoen er onsdag den 25. august 2021, og programmet varer fra kl. 16.15 til 21.30.
Sommerhilsner fra Hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Annette, Kristine, Lone, Malene & Tina

Region Syddanmark:
I Region Syddanmark arbejder vi på et arrangement som kommer til at foregå i august/september.
Rigtig god sommer til jer alle – vi glæder os til at se så mange som muligt til vores arrangement.
Venligst hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Birgitte, Judith, Anita, Anne & Jette
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Region Midtjylland:
Sæt allerede nu et stort fedt kryds i kalenderen torsdag, den 26. august 2021.
Vi skal på besøg i Jyske Bank BOXEN i Herning.
Her vil vi få en rundvisning i den multifleksible hal, hvor alle de store stjerner har optrådt.

Dernæst vil der være et arrangement, som vi ikke vil løfte sløret for lige nu. Det bliver en overraskelse.
Til slut bliver der tid til hygge og snak, mens vi nyder en lækker tapas-platte.
Vi håber at se rigtig mange af jer til ovenstående regionsmøde. Indbydelsen sendes ud via Foreninglet inden sommerferien og deadline for
tilmelding bliver senest mandag den 9. august 2021.
Venlige sommerhilsner fra hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Lotte, Lisbeth, Gunver, Line, Mette og Krestine
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Region Nordjylland:
Sæt stort X i kalenderen ved torsdag den 23. september 2021.

Vi glæder os til at se jer til regionsmødet, som i år er udvidet lidt. Programmet begynder klokken 14, og det byder på besøg på Kunsten i
Aalborg, kaffe og kage, regionsmøde, bag om dyrene i Aalborg Zoo og aftensmad. Selvfølgelig tilsat den obligatoriske hygge og snak, som vi i
bestyrelsen i hvert fald glæder os rigtig meget til.
I år er både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på valg.
Når alle detaljerne omkring arrangementet er på plads, kommer der en indbydelse ud til jer via Foreninglet.

Mange sommerhilsner fra hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Mariann, Lisbet, Linda, Charlotte & Lene
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Hjemmesiden
For ca. et halvt år siden, skiftede vores hjemmeside til helt nyt, dynamisk og mere nutidigt design. Da det har været et halvår i coronaens tegn,
vil hjemmesiden nok stadig se ny ud for mange af vores medlemmer. Hjemmesiden finder du stadig på adressen: www.l-fs.dk
Her ser du et par skærmklip fra hjemmesiden – men gå selv ind og gå på oplevelse på vores nye hjemmeside.

Skiftet til vores nye hjemmeside lå også i rigtig god forlængelse af vores nye medlemssystem, for der skulle ske rigtig mange ændringer på
hjemmesiden, da både hele medlemsbasen og også tilmeldinger til vores arrangementer fremover skal foregå via vores nye medlemssystem –
og ikke ved at logge ind på hjemmesiden som før. Så vores hjemmeside og vores medlemssystem er nu to separate systemer, men vi vil
selvfølgelig linke mellem de 2 systemer, så indbydelser bliver sendt ud fra medlemssystemet, men de kan også findes på hjemmesiden, hvor
der vil være link til medlemssystemet – og det samme gør sig gældende med fx nyhedsbreve.
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Medlemssystemet – ForeningLet
Selvom det er en rum tid siden, at vi startede på medlemssystemet, så har 2020 og nu første halvdel af 2021 været en skidt tid på mange
måder, og alle medlemmer er nok ikke blevet helt dus med vores medlemssystem – ForeningLet, så tænker at informationen om
medlemssystemet godt kan tåle at blive genopfrisket, især da vi om kort tid sender indbydelser ud til regionernes arrangementer i
eftersommeren/efteråret, hvor I skal bruge medlemssystemet for at tilmelde jer.
Den 27. januar 2020 sendte vi mail ud til 706 medlemmer, med link, brugernavn og kodeord til vores nye medlemssystem ForeningLet med et
ønske om, at I gerne måtte opdatere jeres kontaktoplysninger, så vi har de rigtige, da det er fra dette system vi fremover vil sende
kontingentopkrævninger ud, men også herfra vi skal udsende invitationer til regionsmøder, årsmøder og håndtere tilmeldingerne og opkræve
deltagerbetalinger for arrangementerne.
Hvis du eller din kollega ikke har modtaget mailen fra den 27. januar 2020, så tjek dit spamfilter, og hvis den ikke er der, så send en mail
medlem@l-fs.dk eller kasserer@l-fs.dk (2 administratorer), så vi kan se om, vi har de rette kontaktoplysninger på dig og hjælpe dig på.
Medlemssystem tilgås ved følgende link: https://3087.foreninglet.dk
Forsiden du vil møde ser sådan ud:
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Login:
Du kan logge dig ind i systemet 2 steder:

Du kan logger dig på med din e-mail og så det kodeord, du modtog i mailen i januar, hvis du ikke kan huske det, så tryk på glemt kodeord, og
du vil modtage en mail med et nyt kodeord, det kræver så, at vi har din rigtige e-mail i systemet.
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Tilmelding til arrangement:
Du vil modtage en mail med vedhæftet invitation fra medlemssystemet, når der er nye arrangementer, du kan tilmelde dig – regionsmøder –
årsmøder. I mailen vil der igen være et link til medlemssystemet, som peger ind på ”Tilmelding”:

Her vil du så kunne tilmelde dig fx regionsmøde/årsmøde, systemet giver dig kun lov til at tilmelde dig arrangementet i din egen region.
Du vil også stadig kunne finde indbydelserne til vores arrangementer på vores hjemmeside www.l-fs.dk, men det er som tidligere nævnt ikke
længere her du skal tilmelde dig.
Malene Kjærsgaard Jensen
Webmaster
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Opkrævning
På grund af overgangen til vores nye system Foreninglet, blev opkrævningen på kontingent for året 2020/2021 udsendt lidt senere end
normalt. På nuværende tidspunkt er der stadig nogle få medlemmer, der er i restance med kontingentbetalingen. Er du i tvivl, om du er en af
dem, så log enten ind i Foreninglet eller skriv til mig på medlem@l-fs.dk
I starten af august måned udsendes opkrævningen for kontingent som dækker perioden 1. august 2021 – 31. juli 2022.
Kontingentet er uændret på 330 kr. årligt, og det kan betales enten via EAN eller girokort. Girokortet kan tilmeldes til betaling via PBS. Vi vil
opfordre dig til at tjekke i Foreninglet, om du står rigtigt noteret i forhold til, hvordan du ønsker at betale kontingent.
Link til log in kommer her: https://3087.foreninglet.dk
Linda Nedergaard, Medlemsadministrator

Afslutning
Dette lille nyhedsbrev skulle gerne være appetitvækker til vores regionsmøder og samtidig vil vi gerne ønske jer alle en rigtig god sommerferie
ovenpå endnu et skoleår, som bestemt ikke blev som vi havde regnet med, pga............😷
Men vi håber og tror på, at vores november møde vil kunne løbe af stablen som det “plejer”, så vi kan få gang i at planlægge årsmøde 2022.
Det glæder vi os rigtig meget til. 🤞🙏
Ved regionsmøderne skal der gennemføres valg til hovedbestyrelsen i Nordjylland, Syddanmark og Hovedstaden. Der er valg af suppleanter i
alle regioner.
De som vælges/genvælges, tiltræder/fortsætter til november og inviteres til at deltage i bestyrelsesmødet den 21.-22. november 2021. Dette
bestyrelsesmøde er for både hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 👍
Med ønsket om en rigtig dejlig sommer – på bestyrelsens vegne, Gitte Boelskifte, Næstformand
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