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NNEEWWSSLLEETTTTEERR  ##222288  IINN  TTHHEE  YYEEAARR  22002222    

  

MMAANNAAGGEEMMEENNTT  CCOOMMMMIITTTTEEEE  

PPrreessiiddeenntt      JJooyyccee  PPiiggggootttt::  PPRR  OOffffiicceerr::    00440099  888800  334488  

RRiicchhaarrdd  AArrnnoolldd::  VViiccee  PPrreessiiddeenntt    00440077  994455  446655  GGlleennddaa  CCuulllleennaannee::  SSoocciiaall  PPllaannnneerr  99445544  66553377  

CChhrriiss  MMiillnnee::  SSeeccrreettaarryy    00447755  558822  111188  MMaauurreeeenn  MMooffffeetttt::  SSppeeaakkeerr  PPllaannnneerr  00442277  008844  442222  

PPaattrriicciiaa  SSkkiinnnneerr::  TTrreeaassuurreerr    00442288  661111  883355  
  

  

VVaallee  GGrraaeemmee  PPiiggggootttt::  GGrraaeemmee,,  oouurr  iinnaauugguurraall  PPrreessiiddeenntt  &&  EEddiittoorr  ppaasssseedd  aawwaayy  ppeeaacceeffuullllyy  oonn  3300  

DDeecceemmbbeerr  22002211,,  jjuusstt  aa  ffeeww  wweeeekkss  sshhoorrtt  ooff  hhiiss  8866tthh  BBiirrtthhddaayy..  GGrraaeemmee,,  oouurr  ffiirrsstt  aanndd  oonnllyy  

BBrraanncchh  PPrreessiiddeenntt  ffrroomm  tthhee  ffiirrsstt  mmeeeettiinngg  iinn  MMaayy  22000011,,  ppllaacceedd  aann  eemmpphhaassiiss  oonn  pprroommppttnneessss,,  ggoooodd  

ssppeeaakkeerrss  &&  ssoocciiaall  oouuttiinnggss,,  wwiitthhoouutt  aannyy  ppoolliittiiccaall  iinnfflluueennccee,,  ccoommbbiinneedd  wwiitthh  hhiiss  oowwnn  sseennssee  ooff  

hhuummoouurr..  EEvveerryyoonnee  llooookkeedd  ffoorrwwaarrdd  ttoo  hhiiss  ooppeenniinngg  ooff  mmeeeettiinnggss  wwiitthh  aa  jjookkee  oorr  ttwwoo..  

WWiillll  bbee  ssaaddllyy  mmiisssseedd  bbyy  aallll..      TThhee  BBrraanncchh  eexxtteennddss  iittss  ccoonnddoolleenncceess  ttoo  JJooyyccee  aanndd  ffaammiilliieess..  

  

NNEEXXTT  MMEEEETTIINNGG::  TTuueessddaayy  88  FFeebbrruuaarryy,,  1100aamm  aatt  KKaallaammuunnddaa  CC  ooff  CC  CCeennttrree,,  2222  MMiilleettii  RRdd..,,  

LLeessmmuurrddiiee..    

GGUUEESSTT  SSPPEEAAKKEERR::  GGrraahhaamm  MMaabbuurryy,,  ffoorrmmeerr  66PPRR  pprreesseenntteerr  wwiitthh  aa  ttooppiicc  ““LLeessssoonnss  FFrroomm  TThhee  

RRooaadd””  
  

DDeeaarr  MMeemmbbeerrss,,    

  II  aamm  ssuurree  iitt  iiss  wwiitthh  aa  hheeaavvyy  hheeaarrtt  ffoorr  aallll,,  tthhaatt  wwee  aapppprrooaacchh  tthhee  ffiirrsstt  

mmeeeettiinngg  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  wwiitthhoouutt  GGrraaeemmee..  AAllssoo  tthhee  ppeennddiinngg  cchhaalllleennggeess  tthhaatt  wwee  wwiillll  

ffaaccee  wwhheenn  tthhee  bboorrddeerrss  wwiitthh  tthhee  rreesstt  ooff  AAuussttrraalliiaa  aarree  ooppeenneedd..  WWee  wwiillll  hhaavvee  tthhee  

ooppttiioonn  ooff  ttaakkiinngg  aa  nneeggaattiivvee  aapppprrooaacchh  aanndd  ppoossssiibbllyy  aalllloowwiinngg  cciirrccuummssttaanncceess  ttoo  hhaavvee  

aann  aaddvveerrssee  eeffffeecctt  oonn  tthhee  ccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  oouurr  BBrraanncchh,,  oorr  ttoo  ttaakkee  tthhee  

cciirrccuummssttaanncceess  aass  aa  cchhaalllleennggee  aanndd  ccoonnttiinnuuee  tthhee  ggoooodd  wwoorrkk  tthhaatt  GGrraaeemmee  ssppeenntt  aa  

ggrreeaatt  ddeeaall  ooff  hhiiss  ttiimmee  oovveerr  tthhee  ppaasstt  2200  yyeeaarrss,,  ddeevveellooppiinngg  ttoo  wwhhaatt  wwee  hhaavvee  ttooddaayy  

aatt  tthhee  KKaallaammuunnddaa  BBrraanncchh  ooff  NNaattiioonnaall  SSeenniioorrss  AAuussttrraalliiaa..  

II  hhaavvee  ssppookkeenn  ttoo  BBrraanncchheess  iinn  tthhee  EEaasstteerrnn  SSttaatteess  aanndd  aallll  sseeeemm  ttoo  bbee  ccoonnttiinnuuiinngg  

oonn,,  mmaannyy  wwiitthh  mmooddiiffiiccaattiioonnss  nneecceessssaarryy  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  rreegguullaattiioonnss  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  

tthhee  CCoorroonnaa  vviirruuss  eeppiiddeemmiicc..  YYoouurr  CCoommmmiitttteeee  hhaass  aallrreeaaddyy  mmeett  ttoo  ddiissccuussss  cchhaannggeess  

ttoo  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  mmaayy  bbee  mmaaddee  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  CCoommmmiitttteeee  ppoossiittiioonnss  aanndd  ttoo  

ppoossssiibbllee  cchhaannggeess  ttoo  aaccttiivviittiieess  ggeenneerraallllyy,,  ttoo  eennssuurree  tthhee  ssuucccceessssffuull  ccoonnttiinnuuaattiioonn  

ooff  oouurr  BBrraanncchh..  II  mmuusstt  aaddmmiitt  tthhaatt  ssoommee  iiddeeaass  pprreesseennttllyy  bbeeiinngg  ffllooaatteedd  ssoouunndd  

ggrreeaatt  aanndd  II  ffoorr  oonnee,,  llooookk  ffoorrwwaarrdd  ttoo  tthheeiirr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  sshhoouulldd  tthhee  BBrraanncchh  

cchhoooossee  ttoo  aaddoopptt  tthheemm..  RRiicchhaarrdd  wwiillll  cchhaaiirr  tthhee  FFeebbrruuaarryy  mmeeeettiinngg  aanndd  wwiillll  eexxppllaaiinn  

tthhee  nneecceessssaarryy  aaccttiioonnss  tthhaatt  wwee  nneeeedd  ttoo  eelleecctt  aa  nneeww  PPrreessiiddeenntt  aanndd  ppoossssiibbllyy  ddiivviiddee  

ooffff  tthhee  ccuurrrreenntt  ppoossiittiioonnss  ((ssuucchh  aass  nneewwsslleetttteerr  eeddiittoorr  aanndd  BBNNFF  rreepprreesseennttaattiivvee)),,  

tthhaatt  GGrraaeemmee  ccaarrrriieedd  oouutt  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  PPrreessiiddeennccyy..  



CChhrriiss  hhaass  oouuttlliinneedd  bbeellooww,,  vvaarriioouuss  ooppttiioonnss  ttoo  ssoouurrccee  tthhee  nneecceessssaarryy  CCOOVVIIDD--1199  

VVaacccciinnaattiioonn  CCeerrttiiffiiccaatteess,,  tthheessee  iinncclluuddee  ssiimmpplliiffiieedd  mmeetthhooddss  ootthheerr  tthhaann  tthhee  

iinntteerrnneett  wwhhiicchh  sseeeemmss  ttoo  rreeqquuiirree  aa  ddiipplloommaa  iinn  ccoommppuutteerr  sscciieennccee,,  ttoo  bbee  

ssuucccceessssffuull..    

  

CCHHRRIISSTTMMAASS  22002211::  TThhee  LLeessmmuurrddiiee  CClluubb  wwaass  oouurr  vveennuuee  ffoorr  tthhiiss  yyeeaarr’’ss  

cceelleebbrraattiioonn..  AA  ssppaacciioouuss  vveennuuee,,  

ccaatteerriinngg  ffoorr  tthhee  9988  mmeemmbbeerrss  wwiitthh  

eeaassee  iinncclluuddiinngg,,  FFaatthheerr  &&  MMootthheerr  

CChhrriissttmmaass  wwhhoo  ddiissttrriibbuutteedd  pprreesseennttss  

ttoo  aallll,,  oonn  eeaacchh  mmeemmbbeerrss  ddeeppaarrttuurree..  AAss  

GGrraaeemmee  wwaass  uunnaabbllee  ttoo  aaddddrreessss  

mmeemmbbeerrss,,  NNeeiill  PPeemmbbeerr  &&  GGlleennddaa  

CCuulllleennaannee  sstteeppppeedd  iinn  aanndd  tthhaannkkeedd  aallll  

mmeemmbbeerrss,,  eessppeecciiaallllyy  tthhee  ccaatteerriinngg  

ssttaaffff  aatt  tthhee  CClluubb  ffoorr  aa  jjoobb  wweellll  ddoonnee..                      OOuurr  tthhaannkkss  ttoo  bbootthh..  
  

OOUUTTIINNGGSS::  NNoo  oouuttiinnggss  aarree  ppllaannnneedd  aatt  pprreesseenntt,,  aass  wwee  aarree  wwaaiittiinngg  oonn  aa  nneeww  

bbrroocchhuurree,,  aanndd  mmuusstt  ccoonnssiiddeerr  tthhee  nneeww  rreessttrriiccttiioonnss  wwhheenn  cchhoooossiinngg  aann  oouuttiinngg..  

PPiiccnniicc  iinn  tthhee  PPaarrkk  wwaass  mmoovveedd  ttoo  TTuueessddaayy  1188  JJaannuuaarryy..  IItt  wwaass  pplleeaassiinngg  ttoo  sseeee  

aabboouutt  3300  mmeemmbbeerrss  eennjjooyyiinngg  eeaacchh  ootthheerr’’ss  ccoommppaannyy,,  ccoonnssiiddeerriinngg  rreecceenntt  eevveennttss  

aanndd  tthhee  hhoott  wweeaatthheerr..  
      

NNEEWW  GGOOVVEERRNNMMEENNTT  DDIIRREECCTTIIVVEE::  MMaasskkss  &&  pprrooooff  ooff  ddoouubbllee  vvaacccciinnaattiioonn  wwiillll  bbee  

MMAANNDDAATTOORRYY  ffoorr  eennttrraannccee  ttoo  tthhee  cchhuurrcchh  vveennuuee..  PPlleeaassee  rreemmeemmbbeerr  ttoo  bbrriinngg  yyoouurr  

mmaasskk  wwiitthh  yyoouu  &&  ppuutt  iitt  oonn  ccoorrrreeccttllyy  bbeeffoorree  yyoouu  eenntteerr..  YYoouu  wwiillll  bbee  aasskkeedd  ttoo  sshhooww  

pprrooooff  ooff  ddoouubbllee  vvaacccciinnaattiioonn  aass  yyoouu  eenntteerr  tthhee  vveennuuee,,  eeiitthheerr  tthhrroouugghh  SSeerrvviicceessWWAA  

oorr  tthhee  MMeeddiiccaarree  aapppp  oonn  yyoouurr  ssmmaarrtt  pphhoonnee  pplluuss  pphhoottoo  IIDD..  AAlltteerrnnaattiivveess  aarree  aa  

pprriinntteedd  ccooppyy  ooff  CCOOVVIIDD--1199  DDiiggiittaall  CCeerrttiiffiiccaattee  pplluuss  pphhoottoo  IIDD  oorr  aa  pprriinntteedd  ccooppyy  ooff  

IImmmmuunniissaattiioonn  HHiissttoorryy  SSttaatteemmeenntt  wwiitthh  pphhoottoo  IIDD,,  oorr  eexxeemmppttiioonn  cceerrttiiffiiccaattee..  

YYoouu  ccaann  ccaallll  tthhee  AAuussttrraalliiaann  IImmmmuunniissaattiioonn  RReeggiisstteerr  oonn  11880000  665533  880099  ffoorr  

aassssiissttaannccee,,  aanndd  tthheeyy  wwiillll  ppoosstt  yyoouu  aa  ccooppyy  ooff  yyoouurr  IImmmmuunniissaattiioonn  HHiissttoorryy..  

TThhee  CCiittyy  ooff  KKaallaammuunnddaa,,  tthhrroouugghh  iittss  lliibbrraarriieess,,  wwiillll  aassssiisstt  rreessiiddeennttss  ttoo  aacccceessss  

tthheeiirr  CCOOVVIIDD--1199  VVaacccciinnaattiioonn  CCeerrttiiffiiccaattee  aanndd  tthhee  sseettttiinngg  uupp  ooff  tthhee  SSeerrvviicceessWWAA  

AApppp  iinn  yyoouurr  ssmmaarrtt  pphhoonnee..  CCoonnttaacctt  yyoouurr  nneeaarreesstt  lliibbrraarryy  ttoo  mmaakkee  eennqquuiirreess  aanndd//oorr  

mmaakkee  aa  bbooookkiinngg..  
  

NNEEXXTT  MMEEEETTIINNGG::  TTuueessddaayy,,  88  MMaarrcchh,,  ccoommmmeenncciinngg  aatt  1100::0000  aamm..  

RRichard & Chris              
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