Nyhedsbrev December2021

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår.
Her finder i et tilbageblik samt vigtige datoer
CORONA 2021
Corona har fyldt meget.
OG gør det desværre fortsat, så vi hele tiden skal og har skulle være omstillingsparate med nye
anvisninger. Heldigvis ikke så voldsomt som sidste år.
Hele efteråret er der afholdt møder igen og bestyrelsen glæder sig over den begyndende aktivitet
igen aktuelt 22 møder det sidste ½ år og mange har planlagt aktivitet i 2022.
Det er vigtigt, at man gør det som føles rigtigt og trygt for dig og gruppen.
Flere grupper har lagt plan for møder 2021. Det vil være ønskeligt at i, der ikke har lavet en plan,
sætter datoer for møder i 2021

Det bliver godt igen.

2021. ÅRSMØDE 27.AUGUST 27.8.2021 afholdt vi årsmødet 2021 – sikken et brag af en dag–i kom alle glade og
bestyrelsen fornemmede klart i også havde glædet jer til dagen –
Dagen begyndte med lækker frokostbuffet inden vi i gik til Pandahuset hvor resten af dagen
foregik.

Dagens faglige underviser er Svend Aage Madsen.
Som er psykolog, ph.d. og klinisk specialist guidede os omkring Mænds sundhed-psyke i lyst og nød
Den røde tråd holdt da Mads Christensen også kaldt ”Blærerøven” afsluttede dagens
faglige undervisning.
Derefter blev vi opdelt i grupper og fik en rundtur i ZOO inden vore afsluttende middag. I kan læse
om dagens arrangement her

Vi fik så flotte evalueringer – tak for det.

2021 GRUPPELEDERMØDET

Der var 31 deltager, 25 grupper repræsenteret.
Det blev afholdt på BaneGaarden en lille oase bag Lokomotiv værkstedet.
Overskriften var

”Rejse i humorens tegn”

Vi hørte om rummelighed, motivation og forandringsparathed! En dag med
masser af smil, latter og ømme mave- og kæbemuskler.
På podiet var Farshad Kholghi og Per Ryt-Hansen.

2021 STORE PRAKSISDAG
RIV var også repræsenteret her. Eva og Nina stod ved standen. Mange kom forbi kendte ansigter,
men også en del ukendte. Alle blev budt velkommen og lægerne blev informeret om RIV – vi
uddelte flyers og fik afleveret mange .

2021 ADMINISTRATION
Vi er bekendt med udfordringer i forhold til udbetalinger af udlæg.
VÆR IKKKE I TVIVL
Jane Giessing gør hvad hun kan og er løbede i tæt kontakt med administrationen som udbetaler
udlæg og honorar.
Husk i altid kan rette henvendelse til Jane på, jane@riv-regh.dk hvis der er spørgsmål omkring
udlæg, honorering og udbetalinger generelt

2021 DIÆTER
Bestyrelsen har besluttet at diæterne fastholdes på 100 kr – foreløbig frem til 1.7.22
Hold øje med hjemmesiden, under blanketter.

2021 UDFORDRINGER I NOGLE GRUPPER
Nye gruppeledere /kontaktpersoner i et par grupper – dejligt det er muligt nogen griber stafetten.
Evalueringerne er vigtige, for bestyrelsen så vi kan se aktivitet i grupperne.
Og derfor kan vi se vi der er nogle grupper der har svært ved at komme / holde sig i gang. Og det
er der aktuelt.
Bestyrelsen har derfor besluttet at holde et Genopstartsmøde
18.1.2022
Grupperne Helsingør, Hillerød, Hvidovre, GHC og Søllerød vil få mail fra bestyrelsen.
MEN er du i en gruppe der også har det svært?
Og som ikke er nævnt, så skriv til Eva@riv-regh eller Helle@riv-regh.

2021 TOVHOLDER TIL GRUPPERNE
Bestyrelsen vil gerne være lidt mere synlig og har derfor besluttet at uddelegere kontakten til
vores mange riv grupper.
Hvert bestyrelsesmedlem har fået tildelt grupper som de er tov-holder for.
DU kan på gruppeoversigten se hvem din gruppe har som tovholder.
Kontakt os hvis du har noget som volder problemer; har svært ved eller brug for tips hvis du føler
du står med hele ansvaret.

2021 FACEBOOK-GRUPPEN RIV-REGH
Vi får jævnligt nye medlemmer. Lige nu er vi 449 i gruppen.
Er du, eller har du kollegaer, der endnu ikke er med i RIV så kan vi fortælle at, der er stadig plads til
flere også i facebook gruppenMeget info lægges der, men i finder det også på hjemmesiden.
Er din læge interesseret i at få opdateringer fra RIV?
Så er de velkommen til at sende en mail, så vil de også blive opdateret med nyheder.

2021 HJEMMESIDEN
Hjemmesiden er blevet opdateret i nyere design og med nye funktioner der gerne skulle lette lidt,
specielt ved blanketter og afregning. Her vil i få mulighed for at vedhæfte bonner i blanketten.

2022 VIGTIGE DATOER
• GEN-OPSTARTS-MØDE
• ÅRSMØDE 2022

18.JANUAR- STED UKENDT
11.MARTS – NORDISK FILM

HOLD ØJE MED FACEBOOK OG HJEMMESIDEN
Vi håber i vil videresende, eller printe denne julehilsen til lægerne så de også kan se der ER
GANG i -RegH

På Bestyrelsens vegne
Nina Lakner

