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Lænkens interne Nyhedsbrev august 2022 

Fra Landsforeningen til lokalforeningernes bestyrelser m.fl. 
 

www.lænken.dk 
 

 

 
 

Mail nyhedsbrevet videre til hele bestyrelsen m.fl.  
Og læg gerne et par print på kaffebordet.  

_________________________________________________________________________________________ 
 

Aktiviteter i lokalforeningerne 

 
Bettina udsender - som noget nyt - en månedsliste med 
de kommende lokale aktiviteter til inspiration for alle 
foreninger. På hjemmesiden kan vi tilføje lidt flere oplysninger som f.eks. starttid, frist, 
mødested mm.  
 
I kan maile enten til LF lf@laenken.dk eller hjemmesiden web@laenken.dk – Bettina og 

Georg orienterer hinanden. Eller send gerne til os begge samtidigt      
Husk også at melde ind om ændringer og/eller aflysninger af jeres arrangementer. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Skal I søge tilskud fra LF?  
 

F.eks. til et temaarrangement eller et foreningsjubilæum. Så kan I på hjemmesiden se, 
hvornår bestyrelsen holder møder og kan behandle jeres ansøgning.  
 

Se WWW > Sekretariatet > Landsforeningens bestyrelse 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Kreds Jylland/Fyn sommerfest d. 18/6 
 
Festen blev holdt i Herning Lænken. 
Dagen bød på skønt solskinsvejr kaffe/kage, lotteri og 
lækker aftensmad.  
Samt det vigtigste: Samvær, hygge og snak.  
 
Se mere på  
WWW > Mest for medlemmer > Lokale nyheder 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Medlemsregistrering og Samtykkeerklæringer:  
 
Der er desværre fortsat alt for mange foreninger, som ikke har sikret 
at tidligere registrerede medlemmer har udfyldt samtykkeerklæring 
– eller at foreningerne ikke har orienteret Sekretariatet om det.  
 
Når et eller flere medlemmer har udfyldt samtykkeerklæring for registrering, skal I blot 
maile til Bettina med navnene. Så bliver det tilføjet i medlemsdatabasen. 
  
Har I spørgsmål til dette, så kontakt gerne Sekretariatet.  

 

http://www.lænken.dk/
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_________________________________________________________________________________________ 
 

Lænkens Håndbøger er revideret 

 
Såvel håndbog om Landsforeningen og for Lokalforeningerne er læst kritisk igennem og 
opdateret i en 2022-version.  
LF har sendt nogle eksemplarer ud i juni. De kan også læses på hjemmesiden. Ønsker I 
flere eksemplarer, så bestil dem online under ’Foldere & Pjecer’ eller kontakt 
sekretariatet. 
 
Lokalforeningslove er ligeledes opdateret til en 2022-version. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Transportpenge til Kredsrådsmøder 

 
Der gives ikke længere samlet transporttilskud 
(’kørselspenge’) til Kredsrådene for deltagelse i 
Kredsrådets møder.  
Fremover kan deltagerne søge LF ved at udfylde 
Transportrefusions-skemaet. I finder det på 
hjemmesiden under ’Dokumentsamlingen’.  
 
Det udfyldte skema inkl. evt. bilag sendes til sekretariatet – gerne vedlagt en e-mail. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Repræsentantskab 2022 
 
Årets repræsentantskab blev afholdt i Odense lørdag d. 21. maj. Der var genvalg over hele 
linjen af såvel bestyrelsesmedlemmer (for 2 år) og landsformand (for 4 år). Så bestyrelsen 
er uændret.  
 
Bettina har udsendt referat pr. mail fra dagen d. 20/6, hvor man bla. kan læse beretninger 
fra Lænken og Novavì, beslutningsreferat, regnskab og budget. 
 

 
Foto fra dagen d. 21/6 2022 med bestyrelsen, dirigent Mylin og repræsentanterne. 

Yderst til højre sidder Bettina fra Sekretariatet og tager notater 
– når hun ikke lige fotograferer. 
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_________________________________________________________________________________________ 
 

LF-bestyrelse har også afholdt… 
 
Fællestemadag d. 2. maj: Bestyrelserne fra Lænken og Novavì var samlet på dagen for en 
fælles temadag som styrker samarbejdet. 
 
Arbejdsweekend d. 10-12. juni: Bestyrelsen har haft et internt halvvejsmøde på Agerskov 
Kro & Hotel i Sønderjylland en weekend, hvor 2. halvdel af 2022 blev planlagt samt for 
drøftelse af større spørgsmål.  

_________________________________________________________________________________________ 
 

Frivillig fredag d. 30/9 
 
Skal jeres forening deltage lokalt i samarbejde med Frivillig Centrene fredag d. 30/9?  
Så skriv gerne til hjemmesiden om det med information, og vi annoncerer det.  
Har I brug for flere brochurer, foldere mv., så kan det bestilles via hjemmesiden. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Bilag til nyhedsbrevet vedlagt ved udsendelsen:  
 
• Opdateret PDF-oversigt over foreningerne.  
   Information om formænd, kontakter mm. kan ses på hjemmesiden under foreningen. 
 
• Samtykkeerklæring for medlemsregistrering.  
   Nemt og hurtigt at udfylde. Erklæringen opbevares af lokalforeningen i et aflåst skab. 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

Fællesskab uden alkohol 
 

 
 

 

 
 

 

Hold jer opdateret på Lænkens hjemmeside 
www.lænken.dk 

Nyheder, aktiviteter, opdateret forenings-info, dokumenter, materialer og meget mere… 
Her finder I også tidligere udsendte Nyhedsmails og Forenings Nyhedsbreve. 

Oplys os gerne om kommende lokale aktiviteter, ændringer i foreningsdata, tips om omtale, åbent hus mm. 
Send en mail til web@laenken.dk eller LF@laenken.dk 

 

http://www.lænken.dk/

