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Orientering til klubbens medlemmer:
Som I har kunnet se på klubbens hjemmeside er der sket nogle ændringer i bestyrelsens
sammensætning, som vi gerne vil orientere om kort. Brikkerne har lige skullet falde på plads, før vi
kunne komme med en udmelding.
Har man efterfølgende spørgsmål vedr. denne orientering, kan de rettes til formanden på
granddanoisklubben@gmail.com
Bestyrelsen har ingen intention om at fremstå lukket, men da det er personsager, vil vi ikke gå ind i
nærmere detaljer omkring dette. Dette sker af hensyn til de involverede parter.
Maibritt Jensen afløser Maria Reese som redaktør af klubbens blad. Maibritt har været så venlig at
træde til med kort varsel, og sammen med bestyrelsen arbejder vi med at få lavet næste nummer af
klubbens blad så hurtigt det er muligt.
Tag godt imod Maibritt. Hun kan kontaktes på gdblad@gmail.com
.
Joan Schantz afløser indtil videre Mie Jørgensen som webmaster på klubbens hjemmeside. Joan kan
kontaktes på gdklubbenwebside@gmail.com
Hjemmesiden kan ikke opdateres nu, men det sker inden længe.
Brigitte Thilemann er indtrådt i stedet for Lene Skjalm som sekretær og har samtidig overtaget
ansvaret for omplaceringslisten. Brigitte kan kontaktes på gdsekretaer@gmail.com og
gd.omplacering@gmail.com
Lene Skjalm fortsætter med salg af klubbens merchandise. E-mailadresse følger.
Arbejdet med mentalbeskrivelse varetages fremover af Ann Mette Sondrup. Det sker på
gd.aktiviter@gmail.com
Vedrørende generalforsamlingen så afholdes den som planlagt i forbindelse med klubbens udstilling
i Nyborg d. 30.maj. Ved en menneskelig fejl blev dagsorden ikke annonceret rettidigt i blad 4/2014.
Det er beklageligt. Bestyrelsen har informeret dirigent og DKK om dette, og med deres accept har
indkaldelsen været tilgængelig på klubbens hjemmeside siden d. 9. februar, og ligeledes bringes den
i kommende nummer af bladet.
På vegne af bestyrelsen/
Med venlig hilsen
Per Schantz
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