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Julehilsen
Så er der gået et år igen . Julen nærmer sig og det er tid til årets julehilsen
I år har der ikke været de store problemer på kirkegårdene.
Det er sidste år vi starter på med vore arbejdsgiver , spændende hvad der sker , vil de
fortsætte eller står vi næste jul med mange nye ansigter , eller måske mangler der
nogle til at tage over . Det er vigtig at vi som graver byder ind med de erfaringer vi
har , for at nye kan få lyst til menighedsrådsarbejdet.
Her fra 1 januar bliver FAKK slået sammen med serviceforbundet , der sker ikke de
store ændringer, kontingenten stiger ikke , kun bliver det opkrævet hver mdr. men er i
bare tilmeldt betalingsservice mærker i ikke det.
Vi fortsætter med vores lokal afdeling , og i ringer fortsat til FAKK i SønderOmme
hvor vores konsulenter sidder , vi kommer til at stå stærkere ved en evt. konflikt .
Kom og hør mere til vores generalforsamling tirsdag den 18 februar kl. 9.30 , og efter
generalforsamlingen kommer kirkegårdslederen på Holstebro kirkegård Michael
Smidemann og fortælle om fremtidens bruger af kirkegårdene og krav til
kirkegårdene .
Vi har haft en god opbakning til anlægkursus i Asp og sommertur til Ribe , og som
altid til grandækning i Ramme .
Jeg vil takke jer alle for jeres fine engagement, opbakning og hyggeligt samvær til
vores generalforsamling og kurser i det forgangne år.
Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår og jeg ser frem til at
se jer til det kommende års fælles arrangementer, som I kan følge på vores
hjemmeside: fakkringkoebing.dk
Sidst vil jeg takke de øvrige medlemmer i bestyrelsen for et godt samarbejde og
hyggeligt samvær i de forgangne år. Samtidig vil jeg takke alle, som har bakket op
om foreningens arbejde.
På bestyrelsens vegne ønsker jeg alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende
nytår.
Med venlig hilsen
Søren Iversen

