Nyt fra bestyrelsen
Kære medlemmer,
2021 er ved at være omme, og med årets sidste nummer af Religion er det tid til,
at bestyrelsen takker for det forløbne år. Et underligt år med nedlukning i foråret,
virtuelle muligheder og udfordringer, aflysning af KS-kursus i foråret og igen i september, og i skrivende stund (d. 26. nov.) varsles der igen mundbind og flere vaccinationer i nær fremtid. Lad os håbe, at 2022 bliver et bedre år med styr på Covid-19
og mange flere muligheder for at være sammen som kollegaer på tværs af landet.
Der er flere, der lidt skuffet havde håbet, at vi afholdt generalforsamlingskursus på Christiansminde i år, men det er altså kun hvert andet år i de lige år, at de
store kurser finder sted, så derfor kan I glæde jer til d. 29. og 30. september næste
år, hvor Christiansminde i Svendborg igen slår dørene op, når vi afholder generalforsamlingskursus, der foreløbig har overskriften Religion, køn og seksualitet.
D. 1. marts afholder vi et endags-kursus om religion og populærkultur. Du kan se
information om kurserne i annoncerne andetsteds i bladet.
Foreningens administrationsselskab har i løbet af året desværre måtte sende
en del rykkere ud for manglende kontingentindbetaling, og da det er blevet vedtaget, at medlemmer bliver administrativt meldt ud, hvis der ikke betales efter
anden rykker, er der nogle medlemmer, der er blevet meldt ud pr. automatik. Det
er vi naturligvis rigtig kede af, så hvis du hører om en kollega eller bekendt, der
undrer sig over, at de ikke har modtaget bladet på det seneste, kan det måske være
årsagen. Så må du endelig bede dem om at kontakte foreningsadministrationen
på rel@sekr.dk, som står for ind- og udmeldelser. Vi anbefaler, at man tilmelder
kontingentbetalingen til PBS, så betalingen sker automatisk.
Husk også at du selv skal melde adresseændring på https://medlemmer.foreningsadministration.dk/Account/Login?ReturnUrl=%2F .
Som annonceret i Religion 3, kunne man melde sig som kandidat til bestyrelsesvalget senest 25. oktober, og da der er ikke andre kandidater, der har meldt
kandidatur til valget end de tre medlemmer, der var på genvalg, siger vi tillykke til
Kirsten Falkesgaard Slot, Svendborg Gymnasium, Regina Ulf Christensen, Hasseris
Gymnasium og Jesper Østergaard, Aarhus HF & VUC, der dermed har opnået genvalg uden valghandling.
Bestyrelsen glæder sig til at tage fat på foreningsarbejdet i det kommende år,
og det begynder vi med d. 14. januar, hvor vi har konstitueringsmøde i København.
Hvis du har forslag til noget, som bestyrelsen bør arbejde med og for, emner til
kurser, udkast eller emner til artikler eller andet, så tøv ikke med at skrive til os.
Du finder vores oplysninger bagerst i bladet.
Bestyrelsen ønsker alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår
og på gensyn i 2022 både her i bladet og i kursuslokalerne.
På bestyrelsen vegne, Thomas Thomsen, Formand
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