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Nyheder og information   15. årgang – september /oktober 2021  
 

Kære Alle. 

 Hermed en korrektion til det netop udsendte nyhedsbrev, idet skribenten havde fået skrevet forkert 

omkring vurderingsudvalget. Skribenten beklager.  

 

Der stod i det netop udsendte nyhedsbrev: 

 

Vurderingsudvalget  

Har du brug for fremadrettet at kontakte udvalget telefonisk, er det Hans Erik der skal ringes til. Hans 

Erik er nu den der svarer telefonen og han svarer gerne på spørgsmål omkring vurderinger.  

 

Udvalgets suppleant vil gå med ud og vurdere og vurderingsudvalget vil fremover kun vurdere hver 

mandag efter kl. 16.00 i den første uge i måneden og fredag fra kl. 10.00, hver tredje uge i måneden. 

 

Der er kommet arbejdende folk ind i udvalget, derfor denne ændring.  

 

Vurderingsudvalget 

Hans Erik Steenberg 2917 4997              Inge-Merete Pedersen   Jan Ludvigsen  

Suppleant                                                 Johnny Schmidt.               

Mail til vurderingsudvalget:        vurdering@broendbyhavebyafd4.dk  

Har I brug for at tale med Hans Erik, som er formand for udvalget, er hverdage mellem kl. 18.00 og kl. 

20.00 et godt tidspunkt at træffe Hans Erik på. I døgnets øvrige timer kan I ikke regne med, at 

telefonen bliver besvaret. 

 

Har I brug for en dialog med en fra udvalget, så kan de kontaktes på ovenstående mail.  

 

Og der burde have stået:  

  

Vurderingsudvalget  

Har du brug for fremadrettet at kontakte udvalget telefonisk, er det Hans Erik der skal ringes til. Hans 

Erik er nu den der svarer telefonen og han svarer gerne på spørgsmål omkring vurderinger.  

 

Udvalgets tidligere suppleant er trådt ind i udvalget og Jan Ludvigsen vil være mentor for udvalget. 

Vurderingsudvalget vil fremover kun vurdere hver mandag efter kl. 16.00 i den første uge i måneden og 

fredag fra kl. 10.00, hver tredje uge i måneden. 

 

Der er kommet arbejdende folk ind i udvalget, derfor denne ændring.  
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Vurderingsudvalget 

Hans Erik Steenberg 2917 4997              Inge-Merete Pedersen   Johnny Schmidt.           

Mentor                                                     Jan Ludvigsen               

Mail til vurderingsudvalget:       vurdering@broendbyhavebyafd4.dk  

Har I brug for at tale med Hans Erik, som er formand for udvalget, er hverdage mellem kl. 18.00 og kl. 

20.00 et godt tidspunkt at træffe Hans Erik på. I døgnets øvrige timer kan I ikke regne med, at 

telefonen bliver besvaret. 

 

Har I brug for en dialog med en fra udvalget, så kan de kontaktes på ovenstående mail.  

 

 

Med venlig hilsen  

 

Hanne – der er pennefører.  
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