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Kære alle sammen….. 

Så er der ca kun 1 uge til at 25 af os på rådighedsløn + 5 gæster mødes på Viby Kro til Årsmøde i 

Rådighedslønsforeningen…. 

Vi i bestyrelsen glæder os til dagen – og håber vi får lov til at fortsætte 1 år mere og sætte alle de aktiviteter 

som vi har forberedt i gang,  til glæde for os alle…. 

På mødet er der nogle faste punkter vi skal igennem bla økonomi – men denne gang er der materiale til 

punktet :  indkomne forslag. 

Bestyrelsen har med baggrund i årets arbejde, lavet en strategiplan, som vi syntes skal endelig vedtages af 

medlemmerne på Årsmødet 2015. Det er altid godt at have styr på hvor man vil hen og på hvilken måde…. 

Håber I syntes om den og det er som sådan Bestyrelsens bud og valgoplæg  til hvordan vi vil køre 

foreningen i 2015/16 hvis vi bliver valgt. 

Som en følge af ovennævnte plan følger også økonomien for 2015 udmøntet i Budget 2015. Denne er nøje 

afstemt til de ønsker for jeres positive  udvikling der ligger i Strategiplanen….  

Regnskab 2014 er ligeledes vedlagt – som gennemgås jvf vedtægterne …. Vi har brugt pengene – men 

fornuftigt – mindre administration og mere kursus samt udflugter, mere info på mødet. 

Og når vi taler om vedtægter – har bestyrelsen også her syntes, at de trængte til at komme ”uptoday”. 

Vedhæftet er de nuværende og vores forslag til nye. De fleste steder er der kun tale om en tydeliggørelse 

eller sletning af linje hvor samme linje var nævnt 2 gange…  

Endelig vil bestyrelsen gerne slå fast med 7 tommer søm – hele vejen igennem , at alle de tiltag vi i 2014 har 

lavet, ikke må opfattes som om den gamle bestyrelse intet gjorde – det gjorde Sven og Uffe MEGET fint – 

MEN der er forskel på at være 2 og som i den nuværende bestyrelse være 5 personer….. Tak til jer begge 

for den første måned af 2014….. 

Vi håber at I alle vil læse materialet som er vedhæftet og bruges på Årsmødet… og jer der deltager, må 

gerne printe ud og medbringe……  

 



Vi glæder os til næste torsdag – og til jer der er forhindret vil vi sende et fyldigt nyhedsbrev fra Årsmødet.  

Pas godt på jer selv og jeres nærmeste og vintervejret……. 

 

Carsten – Lotti – Erik – Lene og Søren        

 


