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22.12.2016
I denne søde juletid, skal arbejdet passes.
I FADK har vi haft et Bestyrelsesmøde arbejdsmøde, hvor vi fik en del fra hånden.
Der har været afholdt møde med Bureau Veritas, hvor samarbejdet blev drøftet. Der har været lidt
uklarhed omkring internt Audit og ekstern Audit. FADK har som udgangspunkt indgået aftale med
Bureau Veritas, der betyder, at der skal være eksternt Audit hvert år. Nogle har givet udtryk for, at
de syntes, det lød voldsomt. Derfor har jeg aftalt med Bureau Veritas, at 1-2 standarder betyder
Audit 1 dag, 3-5 standarder 2-3 dage alt efter geografi mellem adresser. Vi evaluerer dette med
Bureau Veritas i efteråret 2017.
Det betyder dermed lidt mindre tidsforbrug på Audit end vi var stillet i udsigt. Til gengæld har vi
fået forlænget ordningen således, at man nu ikke skal betale indmeldelsesbeløb før 1.7.17.
Det vil sige, at alle vi får med frem til sommerferien, skal ikke betale. Derfor vil jeg opfordre ALLE
vores medlemmer til hver at skaffe blot en – så er vi i mål med den kritiske masse over 25, som vi
hele tiden har sat som mål. Jeg håber, at I vil medvirke til dette. Jeg vedlægger forretningsgang,
som I kan bruge til at give potentielle medlemmer.

Næste netværksdato:
Tirsdag den 10. januar 2017, på Sølvagergaard, Brandstrupvej 48, 4293 Dianalund.
Program:
9.30
10.00
12.30
13.30
15.00

Ankomst og kaffe
Den ”røde tråd” i kvalitetsarbejdet v/ Jess Jessen
Frokost
ikke fastlagt endeligt
Afrunding og tak for i dag.

Deltager pris:
Medlemmer af FADK kr. 500,Ikke medlemmer kr. 600,Tilmelding til:info@akkreditering.dk – senest den 6.1.17

Kommende datoer:
Generalforsamling 2017:
19.4.2017 – Tommerup – sæt allerede nu kryds i kalenderen

Netværksdage:
10.1.2017

Reserver også disse dage – sted og program følger.
LOS landsmøde - vi agter at være der med stand igen d. 27-28. marts 2017
Folkemøde 15-18 juni 2017, her tænker vi også at være.

Hjemmeside:
Vi arbejder på at få flere informationer lagt på hjemmesiden.

Facebook:
Et nyt medie, som Storskoven har lovet at passe for os. Det er nu muligt at blive promoveret på
Facebook. Der er lagt en plan for, hvornår stederne skal sende stof til Storskoven, hvis de ønsker at
komme på Facebook. Så byd frisk ind og bliv promoveret. Køreplan for hvordan vi gør dette, er
vedlagt som bilag.
Bestyrelsen vil gerne sige tak for 2016 – et år, hvor vi har kæmpet for at markedsføre os. Vi
glæder os til 2017 og håber at høste frugterne af vores anstrengelser.

Rigtig glædelig jul og godt nytår
Mange hilsner
Jakob Schiøtt
formand FADK

