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Bestyrelsen ønsker 

hermed alle en 
glædelig jul og et 

Godt nytår!!
 
 

2022 er året, hvor vi 
har fået godt gang i 

akti iteterne i de



2022 er året, hvor vi har fået godt gang i aktiviteterne i de enkelte RIV grupper rundt 
omkring i regionen, mødeaktiviteten stiger stille og roligt , og er næsten på samme niveau 
som før corona virussen ramte.
Fortsæt endelig med at få holdt nogle gode møder, det er vores mulighed for, at få 
indflydelse på den læring vi har brug for.

Lidt om vores aktiviteter i  2022

D: 22/2  Genopstartsmøde i Charlottehaven, for grupper der ikke var aktive, hvor vi hørte 
om livet og hverdagen på et Hospice
D. 11/3  Årsmøde på Nordisk Film hvor emnet var  Kvinders seksualitet
D. 11/5 RIV bestyrelsen var repræsenteret ved Store Praksis Dag
D. 30/9   Gruppelederne var inviteret til en dag med psykolog og forfatter Naiha Khiljee    
Øregaard Cafe Hellerup hvor emnet var Trivsel og Poesi

Udfordringer:
Der har gennem året været store problemer med udbetalinger af  jeres udlæg.
Bestyrelsen har arbejdet intenst på at rette fejlen via vores webmaster, og det viste sig, 
at det var en programmeringsfejl, den skulle efter et laaaaangt træk nu være løst.  

Vi foretrækker, det er gruppelederne, der afregner og evaluerer via blanketterne på 
hjemmesiden. Dette selvom det måske er andre i gruppen, der har arrangeret mødet. 
Bestyrelsen kan hermed bevare gennemsigtigheden omkring gruppernes navne, placering 
og medlemmer, samt optimere kommunikationen med grupperme og få overblikket over 
de mange RIV grupper.

Oplever i, mod forventning, fortsat problemer så kontakt Jane Giessing på:
  jane@riv-regh.dk



Honorar underviser:
Der har været efterlyst lidt større budget til at betale underviser.
VI har besluttet at  undervisningshonoraret fremover er:
Timepris på 1000,- kr/time; der kan betales for 1, 1½ eller 2 timer

Diæter:
VI fortsætter med at have et beløb på max 100 kr person

Datoer 2023:
Årsmøde RIV 2023 Fredag d, 10/3-23 – glæd jer, indbydelse følger
Store Praksis Dag: Torsdag d.25/5-23

 Se også nyheder, oplysninger mm på  www.riv.regh.dk eller i vores 
Facebook gruppe Riv-RegH.

På Bestyrelsen vegne - Gitte Mailandt


