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I år afholder vi Dansk Fibromyalgi-

Forenings ordinære generalforsamling på 

Hotel Scandic Hvidovre i København.

Lørdag den 28. maj 2016

Det er gratis at deltage, men hvis du vil deltage i jubilæ-
umsmiddagen om aftenen, så koster det 100 kr. Hvis du 
tilmelder dig generalforsamlingen, så byder vi på kaffe 
og kage.

Generalforsamlingen er altid en festdag og mulighed 
for at møde nye og gamle venner. Men generalforsamlin-
gen 2016 er også der, hvor vi markerer foreningens 25 
års jubilæum. Det fejrer vi bla. ved et sjovt og inspire-
rende oplæg om at leve godt med en kronisk sygdom. 

Men du skal også være med og derfor inviterer dig til, 
sammen med os andre, at tegne foreningens rejse fra 
fortid til fremtid. Det lyder måske kryptisk, men det skal 
nok blive sjovt. Vi afslutter dagen sammen og fejrer for-
eningen ved jubilæumsmiddagen efter generalforsamlin-
gen, der godt kunne tænkes at indeholde et festligt ind-
slag eller to.

Generalforsamlingen er der, hvor du for alvor kan 
være med til at bestemme retningen for foreningens ar-
bejde. Her kan du høre om og stille spørgsmål til hoved-
bestyrelsens og sekretariatets arbejde. Det er også her, 
du er med til at bestemme, hvem der skal sidde i hoved-
bestyrelsen (det er måske dig?) og du kan få indflydelse 
på foreningens arbejde fremover. Så meld dig til allerede 
nu.

Du kan finde materialet til generalforsamlingen på 
www.fibromyalgi.dk/generalforsamling. Du kan også be-
stille materialet til generalforsamlingen på sekretariatet 
ved indsendelse af frankeret svarkuvert, på tlf. 
3323 5560 eller på dff@fibromyalgi.dk. Materialet vil 
også være tilgængeligt på selve generalforsamlingen.

Adresse
Hotel Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 København

Tilmelding
Seneste frist for tilmelding er den 6. maj 2016. Det kræ-
ver ikke tilmelding at deltage i generalforsamlingen, men 
hvis du ønsker kaffe og kage undervejs eller at deltage i 
jubilæumsmiddagen om aftenen, så kræver det tilmed-
ling.

Du kan tilmelde dig på hjemmesiden på 
www.fibromyalgi.dk/generalforsamling, på tlf. 3323 5560 
eller på mail dff@fibromyalgi.dk.

Hvis du har praktiske spørgsmål eller spørgsmål til til-
melding er du meget velkommen til at kontakte Susanne 
Nørager på tf. 3323 5560 eller på sn@fibromyalgi.

Hvis du er interesseret i at høre om bestyrelses-
arbejdet eller hvordan du kan blive aktiv i foreningen, 
så kan du kontakte formand Søren Harboe på 
sha@fibromyalgi.dk.

Pris
Det er gratis at deltage i generalforsamlingen, men hvis 
du ønsker kaffe og kage, så kræver det, at du tilmelder 
dig. Jubilæumsmiddagen om aftenen koster 100 kr. 
(ekskl. Drikkevarer).

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen 
Hovedbestyrelsen
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Program for generalforsamling 2016

 10.30–11.30: Ankomst og indskrivning

 11.30–12.30: Patient Empowerment: 

 Fra forhindringer til fordele – 

 at leve godt med en kronisk sygdom

 12.30–13.30: Frokost

 13.30–14.30: På vej til fremtiden 

 – i fællesskab tegner vi DFFs rejse 

 i fortid, nutid og fremtid.

 14.30–15.00: Pause

 15.00–17.30: Generalforsamling

 17.30–18.00: Pause

 18.00-?      : Jubilæumsmiddag med underholdning


