
TILBAGE 
 
 

 
Kalender 

 
Mandag d. 7. jan. kl. 
10.00 til 12.00 
kontorgruppen mødes 

 
Tirsdag d. 8. jan. kl. 10.00 til 
12.00 Virksomhedsgruppen 
mødes 
 
Torsdag d. 10. jan. 
kl. 18.00 til 20.00 
Netværksmøde 
- Nytårskur – obs. tidspunkt 

 
Mandag d. 14. jan. kl. 10.00 
til 12.00 
Hjemmesidegruppen mødes 

 
Torsdag d. 17. jan. 
kl. 10.00 til 12.00 
Netværksmøde 

 
Mandag d. 21. jan. kl. 
10.00 til 12.00 
kontorgruppen mødes 

 
Tirsdag d. 22. jan. kl. 10.00 til 
12.00 Virksomhedsgruppen 
mødes 

 
Torsdag d. 24. jan. 
kl. 10.00 til 12.00 
Netværksmøde 

 
Mandag d. 28. jan. kl. 10.00 
til 12.00 
Hjemmesidegruppen mødes 

 
Torsdag d. 31. jan. 
Netværksmøde 
kl. 10.00 til 12.00 

 
Der kan forekomme ændringer 
til netværksmøderne, så kig ven-
ligst på hjemmesiden for opda-
tering læs mere... 

 
 
 

 
Medlemsgruppen holder møde 
efter kontorgruppens møde om 
mandagen ca. 11.30 til kl. 13.00  
 
Medlemmer er velkommen 
i alle grupper. 
 

 
Virksomhedsgruppens arbejde 

 
Gruppen har været i løbet af året 

haft 380 virksomhedsbesøg. I 

december har de holdt pause fra 

dette. Gruppen har i stedet brugt 

tiden på at planlægge be-søg i det 

nye år. 

 
2018 bød på virksomhedsbesøg 

i blandt andet Odder, Hørning 

og Skanderborg, men i det nye 

år er de tilbage i Århus. I januar 

lægger de ud med at besøge 

virksomheder med postnumre 

8000 og 8200. 
 
Kontingent 

 
Der bliver sendt opkrævning ud 

først i januar måned til alle 

med-lemmer, dem der har 

betalt for 2019, skal se bort fra 

mail, når den kommer. 
 
Medlemsstatus 
 
Dags dato er vi 207 medlemmer 
 
Idéer netværksmøder 

 
Brænder du for en idé til vores 

netværksmøder, så ring eller 

mail til os. Du er også velkom-

men til at komme omkring kon-

toret til en snak. 

 

Medlemsnyt 
 
Juleafslutning 

 
Tak for det pæne fremmøde, 

det var en hyggelig aften  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carola byder velkommen i V58 

 
Flere billeder kommer på 
vores facebookside se mere... 
 
Julehilsner 

 
Vi har fået flere julehilsner fra 

medlemmer, der er kommet i 

arbejde, enten fast eller vikar-

job. De roser vores frivillige 

ar-bejde, og vil gerne være 

med-lem i 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Godt nytår, vi ses i 2019 
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