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Kære medlemmer af
Foreningen Als-Fyn Broen

Vi vil hermed gerne ønske alle vore næsten 200 medlemmer en
rigtig godt nytår med nye initiativer for at komme et lille skridt
nærmere opnåelse af en fast forbindeise mellem Als og Fyn.

Faaborg, den 01-01-2014

Der er grund til at glæde sig over, at Faaborg-Midtfyn og Sønderborg kommuner har vist en
vej frem ved på eget initiativ at afsætte midler til at få afklaret nogle af de usikkerheder, der
er omkring forholdene i Lillebælt vedr. bund- og miljøforhold. Yderligere har også Region
Syddanmark afsat midler til opdatering af COWI rapporten.
Vi har en målsætning om, at broen er påbegyndt senest i 2020, så det er en lang proces. Her
er der grund til at minde om, at vi gang på gang får fortalt, hvor vigtig foreningens arbejde er
for at være med til, at skaffe opbakning i befolkningen og holde sagen varm. Jo flere vi er
desto større legitimitet har vi i påvirkning af beslutningstagere.
Vi har netop fået fremstillet en 3-fløjet folder som du finder vedhæftet denne mail. Får du
brug for den trykte folder er du velkommen til at rekvirere det antal du måtte ønske for at
agitere for sagen overfor dine venner, familie, lokale foreninger eller hvor du kan fmde
lydhørhed for ideen. Send en mail på foreningen@als-fynbroen.dk
Medlemskabet gælder for et kalenderår ad gangen. Kontingentet for 2014 er uændret 100 kr.
for personligt medlemskab og 1000 kr. for virksomheder. For at forny dit medlemskab i 2014
går du ind på hjemmesiden: www.als-fynbroen.dk. Tryk på fanebladet "MEDLEMSKAB".
Her ligger en beskrivelse aftilmeldingsprocessen. Se link i min mail, der direkte åbner denne.
I korthed, følg anvisningerne, få din midlertidige adgangskode, log ind og se hvilke
oplysninger der er registreret fra din tidligere indmeldelse, udfyld evt. manglende
informationer eller ret dem. Vær specielt opmærksom på, at din e-mail adresse er rigtig.
Afslutningsvis betaler du med et Dankort.
Fornyelse af medlemskabet er anderledes end det du oplevede ved tilmeldingen. Fordelen er
at det nye giver foreningen et altid ajourført medlemsregister, der blev mulig med udvidelsen
afvor hjemmeside. Rigtig megen administration kan spares og kræfter der herved kan bruges
bedre og mere fremadrettet.
Hvis du skulle have spørgsmål så send os en mail på foreningen@als-fynbroen.dk
et tidspunkt, så ringer vi dig gerne op, så afklarer vi let situationen.
Med venlig hilsen og godt nytår
Foreningen Als- ~ Bro~n.
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Mo~ns K. Nielsen
Formand
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