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Lænkens interne Nyhedsbrev april 2019 
Fra Landsforeningen til lokalforeningernes bestyrelser 
 
www.laenken.dk  

 

 
 
 

Mail nyhedsbrevet videre til bestyrelsen eller print ud til omdeling.  
Husk at lægge et par print på kaffebordet.  

 
______________________________________________________________________________________ 

 

Jeanne 25 år i Herlev Lænken marts 2019 
 

Vi ønsker Jeanne – formand for Herlev Lænken – tillykke med 25 års medlemskab af 
Lænken. Dagen blev fejret med åbent hus lørdag d. 23. marts.  
Jeanne skriver: ”Jeg vil gerne sige tusind tak for de mange smukke blomster og de dejlige 
gaver, som jeg blev betænkt med. En særlig tak til mine skønne venner fra Herlev 
Lænken, som gjorde denne dag til en dejlig uforglemmelig dag for mig.” 
Læs hele Jeannes hilsen og se billederne på hjemmesiden under Lokalforenings Nyheder. 

______________________________________________________________________________________ 
 

Husk at indsende skemaer for 2019 vedr. valg og regnskab  
 
Alle foreninger, som har afholdt generalforsamling, mindes om at indsende 
udfyldte skemaer om valgene 2019 og regnskabet for 2018, senest d. 15. 
april. desværre kniber det for en del foreninger med at huske det! 

______________________________________________________________________________________ 
 

Forenings nyt siden sidst 
 
Solrød Lænken har desværre måtte lukke. Ishøj Lænken fortsætter, trods rygter om at de måtte lukke.  
Alle ændringer i foreningerne kan ses på hjemmesidens Lokalforenings Oversigt under ”Seneste ændringer i 
lokalforeningerne”. 
Gribskov Lænken har fået lavet flot højt PR-banner – et såkaldt ”beachflag”. Det er 3½ meter 
højt og bliver sat op, når foreningen har åbent. Banneret kan også bruges indendørs. Det fås 
også i mindre udgave. Læs om banneret på hjemmesiden under Lokalforenings Nyheder.  
Mail gerne til hjemmesiden på web@laenken.dk for oplysninger om pris, firma mv. 

______________________________________________________________________________________ 
 

Uge40- / Efterårskampagnen 2019 
 

Landsforeningen arbejder på forberedelser til kampagnen 2019, som især sker i 
Uge40. Men der er også aktiviteter i sensommeren og efteråret med deltagelse i 
diverse messer, kulturaftener, FrivilligFredag (d. 27/9) mv. med bemandede og 
ubemandede stande.  Alternativt har vi haft ’Åbent hus’ med en kop kaffe og måske 
noget hjemmebag.  
Bestyrelserne i foreningerne opfordres til allerede nu, at overveje de lokale tiltag, 

som er med til at synliggøre Lænken lokalt i kommunerne og i hele landet. Det er vigtigt, at vi viser at 
Lænken har tilbud og hjælp til mennesker med alkoholproblemer, og at vi kan tilbyde et alkoholfrit 
fællesskab i samarbejde og/eller i forlængelse med den professionelle behandling. 
LF vil indkalde til et forberedende møde med foreningerne. Alle PR-arrangementer som I melder ind, vil 
blive annonceret på hjemmesiden. 
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______________________________________________________________________________________ 

 

Administrativ støtte til foreningerne vedr. § 18 midler 
 

Det forgangne år bliver sidste gang, at sekretariatet administrerer §18-midler for 
foreningerne. Regnskaberne er nu afsluttet. Sekretariatet vil dog fortsat gerne være 
behjælpeligt med ansøgninger og regnskabsafslutning, hvis det ønskes.  
Emnet behandles på Bestyrelse-/Kassererkurset d. 27-28. april. 

______________________________________________________________________________________ 
 

Afholdte aktiviteter 
 
 Temadag for Kredsrådene på Sjælland blev afholdt i Hvidovre Lænken d. 23/2, hvor repræsentanter fra 
foreningerne var samlet for en debatdag. Vi fik en rigtig god debat om flere emner, som arrangørerne 
havde forberedt i samarbejde med LF.  
Der holdes en ny Temadag i februar 2020, som Kredsråd Nord får til opgave at arrangere. 
 Foreningskursus 1 er afholdt d. 2-3. marts på Scandic i Ringsted, hvor deltagerne har givet mange gode 
tilbagemeldinger. 
 Antabuskursus afholdt d. 27/2 var med deltagelse fra Rødovre, Ishøj og Hillerød Lænken. Dorte fra 
Novavì Amager underviste. På Foreningskursus 2 vil der blive spurgt til behovet for et nyt antabuskursus. 

______________________________________________________________________________________ 
 

Landsforeningens bestyrelse 
 
 Sekretariatet skifter regnskabssystem til BrandSoft, som også flere foreninger bruger. Det vil give LF en 
   større besparelse. 
 Tommy fra Glostrup har desværre trukket sig fra bestyrelsen grundet sygdom. 
 Kommende møder:  
   15/4 bestyrelsesmøde, 8/5 fællestemadag med Novavìs bestyrelse, 24/5 bestyrelsesmøde op til 
   Repræsentantskabet og 14-16/6 arbejdsweekend med den nye bestyrelse. 

______________________________________________________________________________________ 
 

Bidrag til hjemmesiden mm. – f.eks. helligdagsåbent i foråret 
 
Har foreningen ekstra åbent i påsken eller i forårets helligdage, så giv gerne 
besked til hjemmesiden. Så kan jeres medlemmer med flere nemt orientere 
sig om ændringer.  
Annoncering af kommende aktiviteter inkl. kredsråd er også velkomne.  
Er der andet nyt om lokalforeningen - som f.eks. et spændende nyt tiltag, en 
PR-aktivitet eller en god historie om et afholdt arrangement - så modtages 
det ligeledes gerne. Vi retter gerne teksten til, hvis der er behov for det.  
Husk vedr. vedlagte foto: Alle personer skal give deres samtykke – også børn og unge – for at vi kan lægge 
det på hjemmesiden. Skriv evt. en kort billedtekst om, hvad man ser på billederne.  
Alt materiale til hjemmesiden mailes til Georg på mail web@laenken.dk 

______________________________________________________________________________________ 
 

Transportrefusion 
 
Nyt skema om transportrefusion for 2019 er lagt på hjemmesiden. Det dækker kørsel i eget køretøj, bus, 
tog og andre transportudgifter. Nogle foreninger har praksis for at bruge den internt til transport til møder 
mv.  
Landsforeningen dækker transportudgifter, når det er meldt ud på forhånd, som f.eks. til det kommende 
Bestyrelse-/kassererkursus. 
Skemaet kan hentes på hjemmesiden: Se Foreningsmaterialer > Dokumenter 
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______________________________________________________________________________________ 

 

Vedr. akvarier i foreningerne 
 
Det er blevet besluttet, at foreninger - som har lokaler hos Novavì - ikke må opsætte akvarier. Dette skyldes 
risikoen for vandskader. De foreninger som allerede har et, må gerne beholde dem. Reglen gælder ikke for 
Lænkens rådgivningsafdelinger. 

______________________________________________________________________________________ 
 

LF’s informationer til lokalforeningerne 
 
Næsten al post fra LF sendes i dag pr mail. Dog har enkelte 
foreninger en aftale om at få det med almindelig post. Vi hører 
ofte om bestyrelsesmedlemmer, som ikke har modtaget 
materialet eller hørt om det. Problemet ligger ofte i, at der kun 
er én i foreningen, som kan åbne kontoen og læse indkomne 
mails. Og måske bliver indbakken heller ikke tjekket særligt tit.  
På den måde mistes der megen god information til rette tid og til de rette frivillige/medlemmer. Derfor vil 
det være en rigtig god ide, at mindst to har mulighed og ansvaret for at læse foreningens e-mail.  
Mails til foreningerne skal - ligesom almindelig post - formidles videre til bestyrelsen jævnfør pkt. 2 i 
bestyrelsesdagsordenen. 
Tjek derfor ofte, videresend eller print ud til bestyrelsen og kredsrådsrepræsentanter, samt lav et print til 
kaffebordet. Kontakt gerne sekretariatet, hvis I vil have en ekstra mailadresse på udsendelseslisten. 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

Vi ønsker alle en god påske! 

 
 

 
 

 

Hold jer opdateret på Lænkens hjemmeside www.laenken.dk 
Nyheder, aktiviteter, opdateret forenings-info, dokumenter, materialer og meget mere… 

Her finder I også tidligere udsendte Nyhedsmails og Forenings Nyhedsbreve. 
 

http://www.laenken.dk/

