


          Fagklubben for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere 

                                             Nyhedsbrev Januar 2022


Covid -19 raser derudaf, der er mange der rammes af sygdommen og mon ikke vi snart så småt 
begynder at opbygge en form for immunitet, det krydser vi fingre for, så vi igen kan få åbnet op og 
mødes. Men men men så længe den raser på det niveau, den gør pt har vi i bestyrelsen besluttet 
at udskyde vores februar generalforsamling til marts måned

Det gør vi i håb om, at kunne mødes fysisk 😊  

                           

                                        NY DATO BLIVER DEN 28 MARTS 2022


Vi har stadig uafhentede goodiebags gevinster, tjek din pjece en ekstra gang og se om dit 
nummer er udtrukket - sidste afhentning er d. 15 februar.


Hovedpræmien et gavekort til Musikhuset - Aarhus værdi 2000kr  
Vinderen blev nr 99 

Biografbilletter for 2. 
Vindernumrene: 40 - 521 - 572 - 815 - 923 

Chili Claus bog sponsoreret af Claus Pilgaard, opfinder af Chili Claus. 
Vindernumrene: 407 - 419 - 599 - 622 - 736 - 773 - 810 - 840 - 906 - 985 

Gaveposer med forskellige indhold sponsoreret af Skjold Burne. Hadsten 
Vindernumrene: 86 - 186 - 225 - 241 - 379 - 383 - 528 - 590 - 836 - 894 

Kontakt Joan på 61697009 for udlevering af gevinsterne. Du skal medbringe pjecen, hvori 
nummeret står for at få udleveret din gevinst.


          Tillykke til Ivan Rasmussen som blev den heldige vinder af gavekortet til Musikhuset 



Vinderen af vores fagblad jule rebus er også udtrukket - Tillykke Inge Juul, du var den heldige 
vinder 😊 


Kommende arrangementer: 
4 april kl 18.00 - 21.00. Arbejdsglæde - Humor ved Thomas Grønnemark.


17 maj kl. 12.00 - 16.00 Science ved Thorleif Frøkjær 


Nærmere info samt tilmelding i kommende nyhedsbreve.


Næste nyhedsbrev udkommer sidst i februar 😊 


På bestyrelsens vegne 


Joan karlsen 

Formand







Generalforsamling 2022 
Fagklubben for pædagogiske assistenter og 

pædagogmedhjælpere 

OBS NY DATO   
Mandag den 28 marts  2022  

Kl. 17.00 – FOA Århus 
Tidsplan: Tjek-ind fra 17.00-17.30 

Spisning 17.30 
Generalforsamlingen starter 18.15 

Velkomst 
  
1. Formalia 
• Valg af dirigent 
• Konstatering af generalforsamlingens lovlighed 
• Godkendelse af dagsorden 
• Godkendelse af forretningsorden 
• Valg af stemmeudvalg 
  
2. Beretning 
• Klubformandens beretning 
• Seniorklubbens beretning 
  
3. Fremtidigt arbejde 
  
4. Regnskab 
• Regnskab 2021 
• Budget 2022 
  
5. Indkomne forslag 
• Generalforsamlingsbevilling 2022 
• Vedtægtsændringer 
  
6. Valg 
• 1 Klubformand – 2 år 
• 3 Klubbestyrelsesmedlemmer – 2 år 
• 1 Klubbestyrelsesmedlem – 1 år 
• 1 Bilagskontrollant – 2 år 
  
7. Eventuelt


