
Kredsblade, labels og medlemslister 
 

Kredsblade 

Kredsblade skal mailes til sekretariatet til tryk første tirsdag i hver måned. Tal med os hvis dato gerne 

vil ændres en enkelt gang. Dato kan ikke ændres op til udgivelse af Nyrenyt og der er streg under 

de datoer, der ligger derfor ligger fast. 

 

7. juni 2022 

2. august 2022 

6. september 2022 

4. oktober 2022 

1. november 2022 

6. december 2022 

3. januar 2023 

7. februar 2023 

7. marts 2023 

4. april 2023 

2. maj 2023 

6. juni 2023 

  

Bemærk at der ikke trykkes kredsblade i juli måned pga. sommerferie i sekretariatet.  

 

Kredsbladet sendes til Cille på ck@nyre.dk eller mail@nyre.dk 

 

Skriv altid i mailen, hvem pakken med kredsblade skal sendes til samt dennes mobilnummer eller 

mailadresse. 

 

I modtager automatisk samme antal kredsblade som antallet af adresselabels (1 kredsblad pr. 

husstand) + 25 ekstra. Skriv hvis I skal have til alle medlemmer pga generalforsamling eller kun til 

dem, der ikke har mailadresse fordi I sender kredsblad ud på mail. 

 

Trykning og afsendelse af bladene sker så hurtigt som muligt, men senest 2 uger efter. Noter gerne 

en deadline og vi vil prøve at nå den 

 

Hvert kredsblad må højst være på 16 sider, og sekretariatet trykker højst 4 blade om året for hver 

kreds. I må maximalt have 1 stk. A4 løsblad om året med tryk på en side. 

 

Hvis I selv får trykt kredsblade, må I meget gerne sende dem digitalt til ck@nyre.dk, så hurtigt som 

muligt så Cille kan lægge dem på jeres kredsside. 

mailto:ck@nyre.dk
mailto:ck@nyre.dk


Labels 

Med hensyn til adresselabels: her må I gerne være præcise. Er det fx i alfabetisk orden på 

gadenavne eller efternavnsorden? Er der trykt kredsblade, sendes labels så vidt muligt med - ellers 

sendes de med DAO til din dørmåtte. 

 

Medlemslister 

Medlemslisterne bliver udskrevet med alle medlemmer, men skriv gerne om I ønsker at få det 

tilsendt på papir, i Excel eller som en pdf. 

 

Maillister 

Flere og flere efterspørger lister med mailadresser i stedet for labels til udsendelse af kredsblade, 

informationer og indkaldelser til generalforsamlinger. Der vil naturligvis blive lavet labels på dem, 

der ikke har mailadresse. 

 

 


