
Kære medlemmer af SSJK 
 
Vigtigt: Vi har behov for din hjælp til at sikre, at vi har de rigtige informationer om 
jeres forening! 
- se nedenfor 
 
Efter generalforsamlingen i 2022 stod foreningen uden formand, da den tidligere formand 
ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen. Vi har i bestyrelsen løst opgaven således, at jeg 
har påtaget mig formandsposten under forudsætning af, at alle bestyrelsens medlemmer 
påtager sig ansvar for opgaver. 
 
Vi har derfor identificeret 7 "indsatsområder", som varetages af et eller flere medlemmer af 
bestyrelsen. 
 
Et væsentligt indsatsområde er revision af grundlaget for nye lokalplaner, som jeg har 
påtaget mig ansvaret for. Til forhandlingerne med kommunen har vi behov for 
foreningernes og deres medlemmers holdninger og ønsker til dette. 
 
Både i forbindelse med dette, og for i det hele taget nemmere at kunne kommunikere med 
vores medlemmer, er vi begyndt at anvende et system til styring af medlemsliste og 
forsendelse af mails. 
 
Medlemslisten på vores hjemmeside har ikke været opdateret længe. Planen er, at vi 
lægger en liste på hjemmesiden med foreningens navn og hjemmeside, hvis foreningen 
har en sådan, ellers navn og e-mail til formanden for den pågældende forening. 
 
Jeg har endvidere påtaget mig opgaven med hjemmesiden og omlægning af 
medlemsadministrationen. Besøg gerne den nye web-side og se indsatsområder, 
informationer, referater etc. 
 
Ved gennemgang af medlemsregisteret og ud fra de informationer vi har om foreningerne 
kan vi se, at der er behov for at sikre, at vi har de helt korrekte informationer om alle 
medlemsforeningerne. 
  

Hjælp os med at få registreret de rigtige informationer om 

jeres forening: 
Jeg beder om, at du som modtager af denne mail hjælper os med at få de korrekte 
informationer samlet om jeres forening. Jeg er klar over, at vi tidligere kan have modtaget 
informationer fra jeres forening, som ikke er registreret. På grund af manglende 
sammenhæng mellem vores lister og informationer på jeres eventuelle web-side om hvem 
der er kontaktperson, vil nogle foreninger endvidere modtage flere mails. 
 
Gå venligst ind på denne formular og indsend alle informationer for jeres forening: 
www.ssjk.dk/indmeldelse 
eller 
send denne mail videre til rette vedkommende 
eller 



send en mail med informationer til medlemmer@ssjk.dk 
  

Vi har p.t. registreret oplysningerne nedenfor om din 

forening. 
OBS: Hvis alt er korrekt - venligst send hurtigst muligt ok på mail 
til medlemmer@ssjk.dk 
Husk af opgive medlemsnummer / foreningens navn! 
 
Foreningen 
Medlemsnummer: << Test Nr >> 
Foreningens navn: << Test Forening >> 
Antal medlemmer i foreningen: << Test Antal >> 
Hjemmeside: << Test Hjemmeside >> 
 
Kontaktperson for foreningen 
Navn: << Test Kontaktperson >> 
E-mail: << Test E-mail >> 
Vej: << Test Vej >> 
Postnummer: << Test Postnr >> 
By: << Test By >> 
Telefon: << Test Telefon >> 
 
På forhånd tak for din hjælp - Jeg ser frem til at kunne fremsende mere nyt om hvad der 
sker i den nye bestyrelse i SSJK. 
 
På bestyrelsens vegne 
John A. Hunderup 
Formand 


