8. maj 2019
Til foreningens medlemmer

Boghandlerforeningens nyhedsbrev
Har I udfyldt survey om Verdensbogugen?
Torsdag den 9. maj 2019 er der deadline for at
besvare den tilfredshedsundersøgelse om
Verdensbogugen, som alle deltagende medlemmer fik
et link til den 29. april.
Undersøgelsen er det vigtigste værktøj for
Boghandlerforeningens bestyrelse, når den inden
sommerferien skal beslutte, om Verdensbogugen skal
gentages i 2020.
I skrivende stund har kun lidt under halvdelen af de
deltagende boghandlere givet deres besyv med.
Information: Bo Dybkær,
bo@bogpost.dk

Så hvis I deltog i Verdensbogugen og endnu ikke har
besvaret undersøgelsen, opfordrer vi jer på det
kraftigste til at bruge 10 minutter på at gøre det, så vi
kan få at vide, hvad der fungerede godt og skidt, hvad I
mener om kampagnens elementer, og om I mener, at
foreningen skal bruge penge og ressourcer på projektet
næste år.
På forhånd tusind tak!

Husk at indberette bogomsætning
Som vanligt skal vi bede alle medlemmer indberette
bogomsætningen for det senest afsluttede
regnskabsår. Indberetningen skal ske
på Medlemsweb – brug jeres sædvanlige login.
Deadline for indberetning er den 30. juni 2019.
Umiddelbart derefter beregnes medlemmets
tillægskontingent gældende fra den 1. juli. Hvis
deadline overskrides, vil beregningen i stedet ske på
baggrund af seneste tidligere indberetning, tillagt 20%.
I tvivlstilfælde kontakt Henrik Christensen på 3254
2255 eller via e-mail.

Information: Henrik
Christensen,
henrik@bogpost.dk
Medlemsweb
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Nyt om boghandlere
Pr. 6. maj 2019 etableres Bog & idé, Lyngby
Storcenter (boghandlernummer 6215), Lyngby
Storcenter, 2800 Kgs. Lyngby som nyt medlem af
Boghandlerforeningen.

Information: Karin Erfurt,
karin@bogpost.dk

Der er endnu ingen oplysninger om daglig leder eller
telefon, hvorimod e-mail er: 6215@bogpost.dk.
Boghandelen forventer at åbne dørene den 21. juni
2019 og indgår i kædesamarbejdet hos Bog & idé.
Boglhandelen ejes af Bog & idé, Lyngby Storcenter
ApS (CVR 40 47 37 69). Mike Jensen og Christian
Pedersen står bag anpartsselskabet.

Boghandlerforeningens Nyhedsbrev udsendes af Boghandlerforeningen,
Børsen, 1217 København K
ddb@bogpost.dk • www.boghandleforeningen.dk
Telefon 3254 2255 • mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00
Medlemmerne kan til- eller afmelde e-mailadresser således:
Skriv fra den aktuelle e-mail til ddb@bogpost.dk og skriv i emnet enten "Tilmeld DdB
Nyhedsbrev" og boghandlernummer eller "Afmeld DdB Nyhedsbrev" og
boghandlernummer. Derefter til- eller afmeldes afsenderadressen. Dog skal boghandelens
primære kontakt-e-mail altid være tilmeldt, sådan at man kan modtage indkaldelser til
Generalforsamling og andre meddelelser med direkte tilknytning til medlemskabet.
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