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Kære præsident og vicepræsident!

Efter en stort set overstået Coronapandemi, ser vi glædeligt nok et stigende salg. Salget blev på knap 
45.000 stk., og derfor også et pænt overskud til uddeling.

Tak til alle for en fortsat stor opbakning for salg af julekalendere.
Vi vil fortsat opfordre de klubber, som ikke sælger julekalendere om at komme med og gøre julekal-
endersalg til en klubaktivitet.

Som tidligere år er alle gevinster gavekort á kr. 200,-/stk. som vi beder jer om selv at købe. 16 stk. pr. 1000 
indkøbte kalendere. Beløbet for det antal gavekort I køber, bliver krediteret når I modtager faktura for 
kalenderkøbet. Husk det kan være en stor fordel at købe gavekort hos de annoncører, som støtter jer 
med en annonce på bagsiden.

Videresend straks de vedlagte dokumenter til de klubkammerater, der skal stå for det praktiske 
arbejde med julekalenderen i 2022.

Bemærk: Jeres bestillingsseddel vil vi gerne have retur snarest, men I behøver først at give besked om 
det endelige antal bestilte kalendere senest 31. juli 2022.

Prisen for pakkeløsningen af kalendere, gavekort inklusive  levering fremgår af vedlagte bestillingsliste, 
med rabat ved bestilling af 1100 stk.

Salgsprisen er uændret kr. 40,-/stk.
Der er returret på usolgte kalendere ved merbestilling udover sidst års  antal bestillinger. 
Bagsiden af kalenderen kan evt. opdeles i flere bagsider indenfor den samme klubbestilling.
Dette giver mulighed for en merindtægt ved salg af flere annoncer. Merpris pr. bagside er 750 kr. 
Der bliver som tidligere leveret en gratis kalender (med gevinstmulighed) til alle annoncører. 

For uddybende spørgsmål: Kontakt til Poul Erik - tlf.: 2046 1299 eller mail:  peo@buchs.dk
Vi glæder os til et fortsat godt samarbejde og beder om jeres bestillingsblanket retur senest den 
31. juli 2022.
Bestillingsblanketten kan udfyldes digitalt.
(Ikonet trækkes ud på skrivebordet og åbnes via Acrobat Reader).

Der er vedlagt bestillingsblanket, samt arbejdsplan for sælgere af Y´s Men´s  Julekalenderen. 
Har I spørgsmål vedr. kalenderen, så kontakt os venligst.
Bestillingsliste, Arbejdsplan for sælgere, lay-out af sidste års julekalender og yderligere oplysninger om 
julekalenderen kan også findes på Julekalenderens hjemmeside: www.randers.ysmen.dk
 
Med venlig hilsen Produktionsudvalget
Jylland/Fyn: Randers Y´s Men´s Club, Poul Erik Olesen, tlf. 2046 1299,  mail peo@bucs.dk
Sjælland: Sorø Dianalund Y´s Men´s Club, Conny Nielsen, tlf. 2685 5124, mail conny05@gmail.com


