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Nyhedsbrev                                                                                                       Malling d. 3. april 2013 

 

Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev 

Netop i dag kan vi fejre vores 5 års jubilæum. Vi kan se tilbage på nogle meget spændende år, og fremad 

for mange flere gode og givende initiativer. 

Vi vil fejre vores jubilæum på vores generalforsamling d.14. april kl.12. i Brorsons Kirke, og vi ser frem 

til at møde rigtig mange af vores gode medlemmer. Sidst i nyhedsbrevet er der et par linjer med 

praktiske oplysninger og tilmelding til Lilia Masters. Hele invitationen finder du på vores 

hjemmeside til download. 

I forbindelse med generalforsamlingen er der valg til bestyrelsen. Og i den forbindelse er det mig en stor 

glæde at kunne orientere jer om, at et af vores gode medlemmer stiller op. 

Her er et par linjer fra Knud N. Mathiesen: 

Til generalforsamlingen 

Landsforeningen af voksenmobning NEJ TAK! 

Jeg har talt med Gitte Strandgaard, og ville gerne havde deltaget i jeres 

generalforsamling, men er desværre forhindret. 

Men jeg vil gerne stille op til bestyrelsen. 

Mit Navn er Knud N. Mathiesen bor i Brabrand, er 60 år og har arbejdet til nu. 

Jeg har stor erfaring i organisatorisk arbejde, da, jeg har siddet i flere bestyrelser, jeg 

kan nævne nogle bl.a. Business Danmark (Det tidligere Danske Sælgere) hvor jeg har 

været i godt 23 år, 3 år som afdelingsformand 5 år som næstformand, 3 år i 

hovedbestyrelsen for a-kassen og er nu arrangement ansvarlig. Igennem disse mange 

år, har jeg løbende været på kursus, i alle slags for organisatorisk arbejde. 

Jeg er formand for Arions Byggefond og har været det 23 år, fonde administrerer en 

ejendom i Risskov, som eneste formål at støtte Herre koret Arion som jeg har sunget 

i 3o år. 
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Sidder som formand i Borum menighedsråd, og er genvalgt her i november, har 

været formand i 7 år. 

Sidder i bestyrelsen for distrikt foreningen af menighedsråd i Århus og er genvalgt 

her i marts måned har været i bestyrelsen i 4 år. 

Lidt om mig selv er udlært slagter og kok, har kørt som sælger i 35 år, mest inden for 

autobranchen. 

Mener man at jeg hører til i jeres forening stille jeg gerne min arbejdskraft til 

rådighed.  

Knud N. Mathiesen 

 

Vi ser frem til en rigtig god og begivenhedsrig dag. Og nedenfor er praktiske oplysninger vedrørende 

generalforsamlingen. 

Bedste hilsner 

På bestyrelsens vegne 

Gitte Strandgaard 

Formand 

 

 Generalforsamling Landsforening Voksenmobning Nej Tak!  
_____________________________________________________________________________  
Som medlem af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! inviteres du hermed til at komme, for at se og 
høre hvad vi i løbet af 2012 og 2013 har foretaget os i bestyrelsen. Deltagelse på generalforsamlingen fordrer 
medlemskab jf. vedtægterne § 4 stk. 3.  
 
Vi skal også fejre Landsforeningens 5 års jubilæum  
Det er lykkes os at få vores satspulje projekt i hus, mange aktiviteter har vi sat i søen, dialog og viden deling, 
samt støtte til mobberamte og meget mere. Kom og mød alle de andre gode medlemmer og bestyrelsen i 
Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!  

Søndag d. 14. april 2013, fra kl.12.00 til 16:30  
Brorsons Kirke Rantzausgade 49 – Nørrebro 2200 København N.  
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Vi sørger for frokost og eftermiddags kaffe / the, som kan bestilles ved tilmeldingen, prisen er 50 kr. Du er 
velkommen til at tage din egen mad og drikkevarer med. Vi glæder os til at se dig.  
 
Deltagelse anbefales, idet det er en god mulighed for at hilse på hinanden, udveksle oplevelser og erfaringer 
fra året, der er gået.  
 
Du skal give besked til Lilia Masters, om du kommer. Lilia kan kontaktes på mail 
lm@voksenmobningnejtak.dk eller på telefon 2172 2903 – også for tilmelding til frokost med videre og 
koordinering af evt. samkørsel.  
 


