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Foreløbigt program for generalforsamling 2017

Sammen er  
vi stærkere 
Foreningens ordinære generalforsamling 

afholdes lørdag den 20. maj 2017 kl. 13.00- 

17.30 på Huset Middelfart, Hindsgavl Alle 2, 

5500 Middelfart. Selve generalforsamlingen 

ligger fra kl. 15.00-17.30.

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

Vil du gerne høre mere om Hovedbestyrelsens og sekretariatets 
arbejde? Har du gode ideer til foreningens arbejde eller aktiviteter? 
Så læg vejen forbi Huset i Middelfart lørdag den 20. maj 2017 og 
deltag i Dansk Fibromyalgi-Forenings generalforsamling. 

Med i tilbuddet hører også hyggeligt samvær, netværk med andre 
med fibromyalgi eller pårørende og ny viden. 

Du skal naturligvis være medlem for deltage i generalforsamlin-
gen. 

Du kan finde materialet til generalforsamlingen på www.fibro-
myalgi.dk/generalforsamling. Du kan også bestille materialet til 
generalforsamlingen på sekretariatet ved at bestille det på telefon 
3323 5560 eller på dff@fibromyalgi.dk. Materialet vil også være til-
gængeligt på selve generalforsamlingen.

Adresse
Huset Middelfart, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart.

Tilmelding
Seneste frist for tilmelding er den 27. april 2017. Det kræver ikke 
tilmelding at deltage i generalforsamlingen, men hvis du ønsker 
kaffe og kage undervejs eller at deltage i jubilæumsmiddagen om 
aftenen, så kræver det tilmedling. Du kan tilmelde dig på: hjemme-
siden på www.fibromyalgi.dk/generalforsamling, på tlf. 3323 5560 
eller på mail dff@fibromyalgi.dk.

Hvis du har praktiske spørgsmål eller spørgsmål til tilmelding 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 bestyrelsesarbejdet 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

13.00 – 14.00:  Oplæg (navnet på oplægsholder  

  afsløres senere)

14.00 – 15.00:  Pause

15.00 – 17.00:  Generalforsamling

17.00 – 18.00:  Pause

18.00 –   Fælles middag
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Lørdag den 20. maj 2017 kl. 13.00-17.30


