Udsendelse af vort blad ”Radiotelegrafen” og andre nyheder:
Da Radiotelegrafistforeningen af 1917 nedlagde sin kontoradministration og gik ind under Vagt‐ og
Sikkerhedsforbundet (VSL) under Serviceforbundet, så var det fordi medlemstallet var skrumpet til et antal,
så der ikke var og er økonomi til at opretholde en sådan selvstændig administration, der jo også tager sig af
udsendelser af nyheder og bladet ”Radiotelegrafen”.
Udsendelser af ”Radiotelegrafen” og nyheder fra Radiotelegrafistforeningen af 1917’s veteraner foretages
derfor via Serviceforbundets kommunikationsafdeling. Men VSL og Serviceforbundet udsender jo også
andre nyheder til alle medlemmerne og afmelder man disse, så afskærer man sig også fra at få
”Radiotelegrafen” og nyheder fra RAF1917’s veteraner.
Idet der lige nu er 21 medlemmer af RAF1917’s veteraner, som har afmeldt sig de faglige nyheder fra VSL
og Serviceforbundet, så er der jo 21 medlemmer, som ikke vil få bl.a. ”Radiotelegrafen” tilsendt. Og selvom
bladet og relevante nyheder også bliver lagt på vores hjemmeside, raf1917.dk, så er det ikke altid, at man
får læst disse i tide! Der er jo visse deadlines for f.eks. tilmeldinger til veteranfrokoster og foredrag og
andre aktiviteter, som skal overholdes.
DERFOR ER DET LANGT BEDRE AT FÅ TILSENDT BLADET OG NYHEDER DIREKTE TIL SIN EGEN MAIL.
Og da denne udsendelse sker via VSL og Serviceforbundet, så må vi mindeligt bede om at alle medlemmer,
som ønsker at modtage bladet og nyheder, igen tilmelder sig mails fra Serviceforbundets
kommunikationstjeneste. Husk på at den bestyrelse, som nu selvstændigt kører RAF1917’s veteraner
arbejder frivilligt og ulønnet og det er en ret stor opgave at administrere alle 174 medlemmers ønsker, ud‐
og indmeldelser, fremsendelse af blade og nyhedsbreve, osv. osv. ligesom økonomien ikke tillader mange
udsendelser pr, post. Desværre.
Den ovenfor nævnte tilmelding kan ske enten direkte til VSL på deres hjemmeside via dette link:
Tilmeld nyhedsbrev (vsl.dk)
Denne gang har jeg (Henning) imidlertid påtaget mig arbejdet både med dette opråb og med udsendelser,
som en eengangsforeteelse, fordi det snart er jul og fordi vi alle bør være glade, bl.a. for at at vi trods alt
stadig holder sammen i RAF1917’s veteraner. Der er jo stadig strøm i gamle gnister!
Endelig ønsker bestyrelsen for Radiotelegrafisforeningen af 1917’s veteraner, alle vore medlemmer en
rigtig god og hyggelig jul og et godt og spændende nytår 2021.
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