Pressemeddelelse

Helle Lund er ansat som ny leder af OK klubben i Kolding.

Ny leder i OK Klubben i Kolding pr. 01.08.2018.
Den nuværende leder i OK klubben i Kolding, Erik Demant har valgt at pensionere sig, hvorfor bestyrelsen
for OK Klubben netop har ansat ny leder. Erik vil være behjælpelig med at få opgaverne overdraget til Helle
i god ro og orden, så leder skiftet bliver bedst mulig. Erik fortsætter som leder af OK skolen.
Den nye daglige leder Helle Lund er bosiddende i Kolding, er særdeles godt kendt fra Kolding kommunes
skolevæsen, hvor hun har været ansat som lærer siden 1984.
Helle er kendt for sin frivillige indsats i mange forskellige forbindelser, blandt andet i en periode som frivillig
i kvindehuset, underviser i Kolding Kommunes Motionsklub, tidligere underviser i Kolding svømmeklub og
meget andet.
Helle Lund udtaler i forbindelse med sin ansættelse i OK klubben:
”Jeg er klar over at hverdagene i OK klubben er baseret på og afhængig af frivillige hænder. Jeg har selv i en
årrække været frivillig i flere forbindelser i Kolding, og kender derfor godt til betydningen og værdien af
frivilligt arbejde i vores samfund, både inden for idrættens verden, men også andre steder hvor man, med
blot et par timer om ugen, kan gøre en forskel.
Jeg har stor respekt for mennesker, der udfører frivilligt arbejde,De kan ikke anerkendes nok. Jeg glæder
mig til samarbejdet med de mange medlemmer og frivillige i OK Klubben”.
Formanden for bestyrelsen i OK klubben, Knud Erik Langhoff udtaler i forbindelse med ansættelsen. ” Vi er i
bestyrelsen for OK klubben glade for og rigtig godt tilfreds med, at det er lykkedes for os at finde en
kompetent daglig leder til OK klubben, en leder der har stor erfaring i arbejdet med frivillige, og som også
selv har været frivillig i mange forbindelser. Vi glæder os til at byde Helle Lund velkommen 01.08.2018”.

Med venlig hilsen
Knud Erik Langhoff
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