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Kort nyt fra
bestyrelsen

Nyhedsbreve
Så er vi i gang med nyhedsbreve og vi vil fremover bestræbe os på at
sende disse ud regelmæssigt.
Ekstraordinær generalforsamling
På den netop afholdte ekstraordinære generalforsamling den
14.1.2017 blev det vedtaget at forsætte som selvstændig forening.
Bestyrelsen er i fuld gang med omstrukturering af måden foreningen
skal drives på fremover og hvem der skal gøre hvad. Så som tage sig
af nyhedsbreve, hjemmeside, medlemsweekend, informationsmøde
øst/vest og børneweekend. Meget mere vil følge når vi begynder at få
bundet de løse ender sammen.

Børnemøde;
09-11.06-2017

Den 14.1.2017 oplyste Heinrich Andreasen (næstformand), at Kim
Hovmann ønsker at trække sig fra bestyrelsen efter 16 år, de fleste
som kasserer. Kim har udført et kæmpe arbejde i bestyrelsen og vil
stadig forsætte som medlem af foreningen og hjælpe hvor han kan,
med småopgaver.
Det blev også oplyst at Gunhil Nørhave (formand) igennem 5½ år, har
besluttet at træde tilbage som formand. Gunhil har udført et stort
arbejde og heldigvis forsætter hun i bestyrelsen og hun vil være
sparringspartner med den kommende formand.
Det blev udtrykt efter forsamlingen, fra flere medlemmer at det kunne
være interessant hvis vi kunne finde en model til at arrangere
fælleskørsel, når vi arrangerer møder rundt i landet. Dette vil
bestyrelsen arbejde videre på.

Hvad betyder det for dit medlemskab af Alfa-1 Danmark og
Lungeforeningen
Lungeforeningen har tilbudt alle Alfa-1 medlemmerne et års gratis
medlemskab af Lungeforeningen, hvorefter de vil kontakte jer på
telefon om i ønsker at forsætte medlemskabet.
Som det ser ud lige nu skal i ikke gøre noget i forhold til jeres
medlemskab af Alfa-1 Danmark.
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Vi er glade for den store interesse I har vist i at deltage i dette forsøg
og at så mange vil køre til Flensborg.
Vi er dog på opfordring fra OUH, kommet frem til at forsøget
udelukkende vil foregå i Odense. Dette vil forhåbentlig ske i
indeværende forår.
Ordinær generalforsamling
Lige efter vores medlemsweekend, søndag den 2.4.2017 afholder vi
vores ordinære generalforsamling.

Ordet er frit
Dette er et sted hvor alle medlemmer kan komme med input til hvad
man mener at foreningen kan tage op til diverse møder. Til din egen
historie, eller til nyt som i kan være interessant for andre medlemmer.
Kom allerede nu med forslag på mail: info@alfa-1.dk

Patient konference i Lissabon
http://www.alpha-1global.org/events/3rd-international-researchconference-on-alpha-1-antitrypsin-and-6th-alpha-1-global-patientcongress/

