
Særudgave af  

Sejtrækkerposten 

et periodevist udkommende elektronisk årsblad, der altid kan levere de allernyeste oplysninger om 

Sønderjysk Sejtrækkerselskab. 

De heldigste journalister på denne jord oplever, om end sjældent og  måske kun én gang i deres liv, at få 

tilsendt materiale, de slet ikke skulle have set. I den store verdenspresse betegnes sådan et materiale som 

”lækkede papirer”. Dem er der faktisk præsidenter der er faldet på, fordi der igennem dem er kommet 

oplysninger frem, offentligheden egentlig ikke skulle have haft indsigt i. 

Sejtrækkerposten er kommet i besiddelse af oplysninger der førte til, at Sejtrækkerposten har søgt 

aktindsigt i forhold til det sidste direktionsreferat i Sønderjysk Sejtrækkerselskab. Efter lange og seje 

forhandlinger har Sejtrækkerposten fået indsigt i den sidste dagsorden og det sidste referat fra Sønderjysk 

Sejtrækkerselskabs direktionsmøde. Desværre, og det er et totalt angreb mod den frie presse, har vi kun 

modtaget dokumenterne i stærkt anonymiseret udgave. 

Dagsorden for mødet den 9.12. 2017 

Til stede: Sekretær Anne Grete Jacobsen og Direktør Holger Jacobsen 

Pkt. 1 Velkomst 

Pkt. 2  Økonomi 

Pkt. 3 Nye tiltag 

Pkt. 4  Dato 

Pkt. 5 Eventuelt 

Pkt. 1  Der blev budt velkommen af sekretæren til direktøren. 

Til pkt. 2  Det blev xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx at aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa og aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

i det næste xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og at der xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ! Ligeledes 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx at xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxxx efterfølgende!! 

Til pkt. 3 Sidste års xxxxxxxxxxxxxxxxx og forrige xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx fantastisk stort xxxxxxxxxxxxx 

diverse aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa og andre xxxxxxxxxxxx tiltag !! 

Til pkt. 4 Det samlede xxxxxxxxxxxxxxxx og de særskilte xxxxxxxxxxxxxxxxxx viser sig at xxxxxxxxxxxxxx 

og være xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx !! Det formodes at xxxxxxxxxxxxxxxx tillige med xxxxxxxxxxxxxxxxxx så alt i 

alt xxxxxxxxxxxxxxxxxx tilfredsstillende.  

Til pkt. 5 Under punktet eventuelt udspandt der sig en større diskussion om, hvornår næste års 

Sønderjysk Sejtrækkerselskabs tur til Hamborg Marathon skulle finde sted. Efter en længere og intens 



diskussion blev det besluttet, at Sønderjysk Sejtrækkerselskabs tur til Hamborg Marathon finder sted fra 

lørdag den 28. april 2018 til søndag den 29. april 2018. Det afgørende argument for denne beslutning er, at 

Hamborg Marathon 2018 finder sted den 29. april 2018. Denne beslutning blev senere anfægtet, da der 

ikke kan træffes beslutninger under punktet eventuelt. Derfor blev beslutningen ændret til en aftale. 

Yderligere blev kapaciteten på turen drøftet. De første 56 der melder sig til turen er sikret en plads. Skulle 

der derudover være en større interesse for deltagelse, vil man fra direktionens side undersøge muligheden 

for, at deltagerantallet kan udvides. Det gives der dog på nuværende tidspunkt ingen garanti for. Ligeledes 

blev det drøftet, at samme regel som sidste, og sidste, og sidste og et x antal gange sidste års regler for 

tilmelding også er gældende i år. 

Indtil 15. januar 2018 har AAIG medlemmer og sidste års deltagere i Sejtrækkerturen, der ikke er medlem af 

AAIG, fortrinsret.  

Sekretæren påpegede at xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dette blev ikke imødekommet. Direktøren kom med det 

forslag, at der næste år skulle være mulighed for totalt frit værelsesvalg. Dette blev slet ikke 

imødekommet! 

Sejtrækkerposten har efterfølgende ringet til Sekretær fru Anne Grete Jacobsen for at få nærmere 

oplysninger om proceduren i forhold til tilmeldingen. Hun udtaler følgende: 

1. I første omgang bliver næste års tur udbudt til sidste års deltagere af Sejtrækker turen plus medlemmer 

af AA.I.G. atletik, tri og motion. 

2. Dernæst vil evt. resterende pladser blive udbudt til andre interesserede. 

Vi regner med at kunne holde prisen ca. på sidste års niveau (omkring 1200.- kr. i dobbeltværelse), men har 

endnu ikke fået de endelige priser fra vores rejsebureau. 

I tilmelder jer ved at indbetale 500.- kr. i depositum på Sønderjysk Sejtrækkerselskabs konto i Sydbank reg. 

nr. 7910 kontonummer 1009 409. 

På 2018 turen vil der være 56 sikre pladser til rådighed. Dette betyder, at de første 56 der melder sig kan 

være sikre på at komme med bussen. Aktuelt arbejder vi på at få fat i en større bus, men indtil videre er det 

de første 56, der er sikret plads.  

Obs – Obs – Obs mulighed for tilmelding åbner den onsdag den 16. december kl. 16.00 på nedenstående 

link 

  http://my.raceresult.com/87639/?lang=dk 

En rigtig glædelig jul og alt godt i det nye år til jer alle fra          

Anne Grete Jacobsen  og  Holger Jacobsen 

(Sekretær)   (Direktør) 

P.S. Og husk også til næste år: Hvad du end har, brug mindre! 

http://my.raceresult.com/87639/?lang=dk

