Sejtrækkerposten (efterfølgende - Stp) har været så heldig at få et
eksklusivt interview med sekretæren for Sønderjysk Sejtrækker
Selskab – Anne Grete Jacobsen.
Spt: Anne Grete Jacobsen, det første spørgsmål der trænger sig på er, hvordan går det med
selskabet.
AGJ: Jo tak, vi har selvfølgelig også mærket den aktuelle finanskrise. Firmagaverne er blevet
noget mindre, skoene skal holde lidt længere, så jeg er nu gået over til at løbe lidt hurtigere, så
må sliddet da også bliver mindre? Eller hvad mener De om den sag?
Spt: Det ved jeg såmænd ikke så meget om, men hvordan går det med selskabet?
AGJ: Jo tak, vi har været aktive på de indre linier. Vi har bl.a. brugt mange kræfter på at sikre
selskabets økonomi, men finansmarkedet i Timbuktu har været noget uroligt. Og så har vi også
brugt en del tid på selskabets ydre forhold, altså haven omkring selskabets domicil. Her har
direktøren igen vist sig som en utrolig handlekraftig mand. Tænk, der kom en mand forbi med en
gravko en tidlig mørk og stormfuld morgen, og ham fik direktøren til at rydde det hele. Ja, hvad
siger De, det hele er væk! Han har nu lovet, at det bliver godt til sidst! Der er bare det lille
problem i det, at han ikke rigtig vil ud med, hvad – til sidst – dækker.
Spt: Altså, fru Anne Grete Jacobsen, det lyder jo vældig interessant, helt ærligt, så har vi
aldrig, altså når jeg siger vi, så mener jeg egentlig jeg, men jeg repræsenterer jo
Sejtrækkerposten, så derfor er det så vi, ja altså, hvor kom jeg fra, ja nu vil vi jo gerne vide,
hvordan det står til med Sønderjysk Sejtrækker Selskab? Der er en del usikkerhed omkring,
om selskabet stadig har samme koncept som i tidligere år? Om der også i 2012 bliver
arrangeret en tur til Hamborg marathon fx ? Og hvis, jamen så kommer vi jo ikke udenom de
store spørgsmål, hvordan og hvorledes, hvornår, hvornår udsendes programmet, og er der
nye tiltag?
AGJ: Uha, det var meget på en gang. For nu at starte med de nye tiltag, så har selskabet jo for
første gang i selskabets historie arrangeret en efterårs tur til Dresden. Det har selvfølgelig kostet
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en del kræfter, men nu er selskabets direktion så småt ved at kunne tage sig af det næste. Og det
er jo, som De vist også spørger til, Hamborg turen 2012. Ja altså, i forhold til alt det praktiske,
der vil jeg gerne have lov til at henvise til vores presseafdeling. Vi har fået gennemgået vores
forretningsprincipper, De ved, efter alle disse sager med de store usikkerheder i den politiske
verden om, hvem der nu har sagt hvad og hvornår og især til hvem. Belært af den sag der
(stadig) aktuelt kører imellem Statsministeriet (altså det vi havde engang) og så Skatteministeriet
(altså også det vi havde engang), så er vi blevet anbefalet at sørge for, at der er vandtætte
skodder imellem afdelingerne. Lige nu arbejder vi fx på at implementere en ny RAMS model. Ja,
nu kan jeg se at De tænker RAMS, det må da have forbindelse til ramsløg og derved være noget
man spiser, men nej, RAMS står for Rut Aldrig Med Sandheden. Samtidig kører vi den gamle
BUM model, som De nok husker vi gik over til i 2007. BUM modellen betyder sådan rent
administrativt, at når jeg som sekretær fx skal have en oversigt over de eventuelt tilmeldte
deltagere til turen, så kontakter jeg administrationen og bestiller en udskrift. Og så sender de den
til mig, altså ikke De, men administrationen, og så betaler sekretariatet administrationen for
denne ydelse. Det har vist sig at være en kæmpe fordel for selskabet at gøre det på denne måde,
det har styrket os finansielt på en helt fantastisk måde. Før har vi aldrig fået noget ud af disse
transaktioner, men det skal jeg da love for, er blevet anderledes. Det eneste der stadig under mig
er prisen. Det er jo også helt vildt, at det før bare var noget administrationen gjorde, sådan uden
beregning. Ja, det er altså ikke småting administrationen har haft af indtægter efter at vi har
indført det nye system. Det blev da til en tur til, ja det var altså mere en forretningsrejse, så vi
havde en dejlig tur. Det eneste der under mig, ja altså det er jo ikke det eneste overhovedet, men
det undrer mig, at når jeg spørger ind til økonomien, så får jeg det svar, at vores administration
har fået pålagt af direktøren, at det nu skal køres efter RAMS modellen. Det er somme tider
nogen rigtig mærkelige tal der kommer frem og …
Stp: Fru Anne Grete Jacobsen. Det lyder jo til at det går meget godt det hele, og det er
bestemt heller ikke uinteressant at høre, hvad der rører sig i Sønderjysk Sejtrækkerselskab.
Men hvordan forholder det sig, bliver der arrangeret en tur til Hamborg Marathon i 2012?
AGJ: Ja, det mener jeg bestemt, men for en sikkerheds skyld synes jeg vi skal rette spørgsmålet til
administrationen, det har vi ligesom vedtaget efter BUM modellen. Det er dem der har styr på det
med referaterne fra direktionsmøderne. Det kan De jo nok forstå, at med så meget aktivitet, ja
altså flere store arrangementer i årets løb, så kan der nemt være oplysninger der går tabt, hvis
altså ikke lige der er nogen der får journaliseret dem de rigtige steder. Så hvis de vil have mig
undskyldt et øjeblik, så vil jeg se, om administrationschefen er til stede og har tid.
(her går hun ind i et tilstødende lokale, der for alle andre ville ligne et køkken)
Der var vi sørme heldige, hele afdelingen var der, og de kunne oplyse mig, at ja, Sønderjysk
Sejtrækkerselskab arrangerer også en tur til Hamborg 2012.
Jeg kan se i referaterne, at direktionen har besluttet at turen finder sted fra lørdag den 28. april
til søndag den 29. april 2012. Og det er i og for sig meget heldig, fordi det er den 29. april der er
Hamborg Marathon.
Stp: Er der så nye tiltag undervejs, eller er det som det plejer at være. Fru Anne Grete
Jacobsen, kunne du ikke fortælle lidt mere om turen, så eventuelle interesserede kunder kan
få en fornemmelse af, hvordan man kan komme til at nyde godt af selskabets tilbud.
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AGJ: Uha, det var igen meget på en gang. Men for at tage det vigtigste først, så skal man også
selv melde til i Hamborg i 2012, det kan gøres ved at gå ind på Hamborg Marathons egen
hjemmeside.
Det går jo nemt over nettet, men hvis ikke andet, så kan man vel også køre derned med pengene,
tænker jeg.
Stp. Det var dog en fantastisk tanke. Jamen, når man så har meldt til, er man så sikker på at
komme med på turen, altså Sønderjysk Sejtrækker Selskabs tur til Hamborg i 2012?
AGJ: Nej det er der jo ingen garanti for, det kræver en ekstra tilmelding og indbetaling af et
depositum til Sønderjysk Sejtrækker Selskabs konto. Vi vil helst, at man indbetaler over nettet,
eller selv i banken, ellers er det så frygteligt svært at skille tingene ad. Og De ved, revisorerne er
altid frygtelig meget ude om sig. Se nu fx på statsrevisorerne, alt det de altid udtaler sig om, så er
der ….
Stp. Jamen det er da også rigtigt, men hvis man nu gerne vil sikre sig et sæde i bussen til
Hamborg, altså på den tur der er fra den 28. til den 29. 4. 2012, og man gerne vil tage imod
det sædvanligvis fantastiske tilbud, hvordan skal man så forholde sig?
AGJ: Jamen, så melder man sig jo til. Det er egentlig en lidt pudsig historie, for de fleste ved nok
slet ikke, at det hele faktisk på denne side af grænsen. Ja altså ikke Hamborg marathon, men
tilmeldingen. Man går simpelthen ind på adressen http://www.run2u.dk/aaig/ham/
og melder sig til. Altså til turen, for til løbet har man jo selv meldt sig til i Hamborg. Men for at
være sikret en plads i bussen, så går man altså ind og melder sig til på
http://www.run2u.dk/aaig/ham/

Stp: Det er godt nok svært at forstå. Er De helt sikker på at det er rigtigt?
AGJ: Jamen det er jeg da. I forhold til så vigtige oplysninger, der benytter vi os kun sjældent af
RAMS modellen.
Stp: Nåh, ja det burde jeg jo selv have tænkt på, men hvad så?
AGJ: Altså, man kan selvfølgelig også på ind på www.oveschneider.dk og klikke på Sønderjysk
Sejtrækkerselskab i bjælken. Så kan man surfe rundt i hele programmet der har med vores
selskab at gøre, man kan bl.a. gå ind på tilmelding 2012. Og der finder man så også linket til
tilmeldingen til Hamborg turen, ikke til Hamborg Marathon, for det skal man gøre direkte på
deres hjemmeside.
Og det er altså alt det, der skal ske for denne gang. Når man har tilmeldt sig turen, så er man
sikker på at komme med bussen. Altså der skal lige siges, at vi opererer med et max. tal på 70, det
er det absolutte maksimum der kan komme med. Ikke fordi vi ikke har flere busser, men det er
simpelthen for meget administration for mig at udvide det tal. Hvis De vidste, hvor meget bøvl der
kan være med alt det arbejde det er at kontrollere, hvem der har betalt …
Stp: Jamen det kan da ikke være så svært, det kan da kun være navnet der skal tjekkes.
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AGJ: Hvis alle så bare ville skrive deres navn, altså hvem der er indbetalt for. Somme tider
oplever de ovre i regnskabsafdelingen, at én indbetaler for to, altså også for en ledsager, og så
står der bare, 2 x depositum =1000.- , det kan vi jo reelt ikke bruge til meget. Så jeg vil da
opfordre Sejtrækkerposten, på en meget fremtrædende plads, at opfordre til, at man tydeligt
angiver, hvem indbetalingen er fra. Som eksempel kan jeg nævne, at der kunne stå: beløb 1000.vedr. depositum for sekretæren og direktøren.
Stp: Ja, nu De nævner ham, direktøren er der jo blevet meget stille omkring, er alt vel på den
front.
AGJ. Jamen det er det da, han er i mellemtiden stadig kommunalt ansat i sin fritid, så han lider
ingen overlast. Ikke fordi jeg ellers vil sige noget om kommunalt ansatte, men jeg har tænkt på,
hvordan det er muligt, at man, uden at der er nogen der skrider ind, sådan uden videre og flere
dage i træk, ja det er altså rigtigt svært at forstå, så …
Stp: Ja, nu hvor vi har hørt at Direktøren også har det godt vil vi, altså jeg, gerne sige tak for i
dag
Efter lange og seje forhandlinger er det igen lykkes Sønderjysk Sejtrækkerselskab at sammensætte et
fantastisk tilbud:
Transport, pastaparty, overnatning, morgenmad, lodtrækningspræmier, diverse overraskelser
mulighed for indkøb undervejs – og mine damer og herrer, muligheden for at løbe en
laaaaannnnnnggggggg tur (som dog ikke indgår i prisen) for

OMKRING de 900.- kr.
(Den endelige pris forelå endnu ikke ved redaktionens slutning, men efter RAMS modellen kan det
oplyses, at 900.- kr.ikke er helt skævt.

For at sikre dig en plads i bussen og dermed på turen skal du senest den 1.2.
2012 tilmelde dig på

http://www.run2u.dk/aaig/ham/
og indbetale 500.- kr. depositum på
Sønderjysk Sejtrækkerselskabs konto
7910 – 1009409
OBS – angiv tydeligt indbetalerens navn!!!!
(der vil max. være mulighed for 70 deltagere og det er ”først til mølle” princippet der
gælder)
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Fakta boks:
Indhold
Arrangør
Transportmiddel
Overnatning
Tilmelding til turen

Tur til Hamborg Marathon 2012
Sønderjysk Sejtrækkerselskab
Bus
Hotel
Online
http://www.run2u.dk/aaig/ham/

Senest
Pris omkring

1.2. 2012
900.-

Depositum

500.- kr.

depositum som indbetales samtidig med tilmeldingen.

(vær opmærksom på, at den endelige pris ikke kendes 100 % endnu, men fra pålidelig kilde oplyses det,
at det ikke er helt skævt)

Særlig opmærksomhed:
Alle tilmelder selv i Hamborg
Endnu mere særlig opmærksomhed

Se næste side
Annonce:

Se næste side

I anledning af det forestående nytår vil Direktionen og Sekretariatet for Sønderjysk
Sejtrækkerselskab allerede på nuværende tidspunkt ønske alle deltagere i turen 2012,
tidligere deltagere og kommende deltagere, og alle dem der endnu ikke ved, om de
overhovedet på et tidspunkt vil deltage, et godt og lykkebringende, oplevelsesrigt,
træningsmæssigt fantastisk, resultatmæssigt endnu mere fantastisk 2012.
Vi vil tillade os, også at gøre de sidste års forretningsmotto til Sønderjysk
Sejtrækkerselskabs motto også for 2012:

Se næste side
Se næste side

Hvad du end har – brug mindre.
De bedste hilsner fra Sekretæren og Direktøren

Se næste side
Se næste side
Se næste side
Se næste side
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Efter en meget vellykket tur til Dresden har vi i selskabet fået mod
på at binde an med noget mere end Hamborg turen, også i 2012.
Vi arbejder med en tur til

Som vil strække sig fra den 9.8.2012 til den 14.8.2012, begge dage inklusive.
Vi ved endnu ikke ret meget om prisen, men vi arbejder på at få flere informationer inden længe. I
kan, hver især, gå ind og kigge på arrangementet på www.tour-saechsische-schweiz.de der er
masser af muligheder for at være aktiv i området.
Det vi har brug for lige nu er, hvor mange der umiddelbart kunne være interesseret i at tage med på
denne tur?
I binder jer ikke til noget endnu, men for at arbejde videre med ideen, vil vi have en pejling på et
eventuelt deltager tal.
Vi vil, også i forhold til denne tur, gerne have et svar fra evt. interesserede inden den 1.2. på:
www.oveschneider.dk – vælg Sønderjysk Sejtrækkerselskab i bjælken og gå ind i det der hedder –
forhåndsinteresserede i Panoramaturen.
Med de bedste ønsker om et godt og lykkebringende år 2012 sender vi de bedste hilsner
Anne Grete Jacobsen
Sekretær

Holger Jacobsen
Direktør
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