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Nyhedsbrev
januar 2015

Indhold:
Hvorfor får du nyhedsbrev?
Tilmelding og framelding
Betaling af kontingent - hvordan
Hjemmesiden - www.boernogsamvaer.dk
Fremtidige nyhedsbreve.
Facebook og generel feed back.

Du får nyhedsbrevet, fordi du står i vores medlemskartotek. Men det kan sagtens være
nogen år siden, du har været i kontakt med foreningen.
Sandheden er, at vi i vist efterhånden 3 år slet ikke har opkrævet kontingent. Vi har nemlig
ikke haft råd til at sende fysiske opkrævninger ud og har ventet på "den rigtige løsning" inden
for vores sparsomme foreningsøkonomi.
Nu vil vi gerne have ryddet op i vores medlemsfortegnelse.
Hvis du ikke ønsker at modtage mails fra os i fremtiden, kan du blot framelde dig ved at
klikke nedenfor på "frameld". Så bliver du registreret som frameldt både som medlem og til
nyhedsbrevet.
Hvis du hverken framelder dig eller betaler kontingent, vil du fremover modtage nyhedsbrev,
men du vil ikke få adgang til det lukkede område på hjemmesiden.
Ønsker du fortsat at være medlem hos os, skal du blot indbetale kontingent som beskrevet
nedenfor.
Hvordan betaler du kontingent.
Kontingentet er kun 200 kr. om året.
Du kan overføre beløbet til vores bankkonto. Kontingentet, som du betaler, er for 2015. Vi
opkræver ikke kontingent for de tidligere år, men du er selvfølgelig velkommen til at betale
mere end kontingentet i sympati med foreningens arbejde også i de år, hvor vi har ligget
økonomisk underdrejet.
Bankkonto: Reg. nr. 1551 - konto 16900109.
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Husk at bruge lang besked til os, så vi både får dit navn, adresse og mailadresse og eventuel
brugernavn, du ønsker at bruge på hjemmesiden, så vi kan se sammenhængen mellem
betalingen og dit login.
Fra 1. februar 2015 vil kun betalende medlemmer have adgang til hjemmesidens lukkede
afsnit.
Hvis du allerede har adgang, behøver du ikke foretage dig andet end at betale kontingentet.
Ønsker du at få adgang til hele hjemmesiden, skal du betale kontingent.
Derudover skal du gå ind på hjemmesiden under fanen "for medlemmer" og "brugerprofil",
hvor du skal foretage en ny brugerregistrering. Det er selvfølgelig vigtigt, at du registrerer
dig på en måde, så der er sammenhæng mellem oplysningerne der og i de oplysninger, du
giver, når du betaler kontingent, så vi kan se, at der skal åbnes for din tilgang.
Vi er en relativ lille forening, der alene drives af frivillig arbejdskraft. I praksis går
kontingentet derfor alene til helt nødvendige driftsomkostninger til telefonabonnement med
videre.
Hjemmesiden - www.boernogsamvaer.dk.
Hjemmesiden har en offentlig tilgængelig del og en del, som kun er åben for medlemmerne.
På den åbne del vil du kunne finde generelle oplysninger om foreningen samt artikler og
afgørelser. Holdnings- og debatartikler vil blive ved med at ligge i den åbne del. Mere
uddybende artikler vil typisk efter kort tid blive placeret i det lukkede afsnit.
I det afsnit er også et temmelig stort område kaldet e-undervisning med en grundig
gennemgang af hele regelsættet omkring forældremyndighed og samvær. Det er også her,
du finder en fyldig beskrivelse af forløbet i Statsforvaltningen og retten.
Som supplement til vores telefonrådgivning vil vi i løbet af kort tid etablere en brevkasse i
det lukkede afsnit. Vi påtager os ikke at besvare konkrete spørgsmål direkte på mail.
Derimod vil vi gerne besvare spørgsmål i en brevkasse, som alle kan læse og blive klogere
af. Har du spørgsmål, kan du derfor snart skrive til os. Men svaret vil - selvfølgelig anonymt altid komme i brevkassen på hjemmesiden.
Fremtidige nyhedsbreve.
For fremtiden vil vi udsende et nyhedsbrev en gang i kvartalet, hvor vi vil samle kort op på
den aktuelle situation for skilsmissebørn og deres forældre. Med nyhedsbrev på mail vil der
være fleksibilitet til, at vi også kan sende et nyhedsbrev ud, hvis der skulle være et aktuelt
behov for det.
Facebook og generel feed back.
Du kan også finde os på Facebook, hvor vi gerne i det offentlige rum tager en frisk debat om
alle spørgsmål vedrørende skilsmissebørns vilkår.
Vi modtager gerne feed back på vore aktiviteter både på Facebook-siden og ved direkte
kontakt. Gode råd og input til aktiviteter er meget velkommen.
Skulle du have lyst til at være aktiv i foreningen på en eller anden måde, må du rigtig gerne
kontakte os på mail eller telefon.
Mange hilsener på bestyrelsens vegne
Viggo Bækgaard

formand og talsmand for Landsforeningen Børn og Samvær
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