Generalforsamling
Søndag den 26. marts 2017 kl.13.00
Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup
Dagsorden for generalforsamlingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent.
Valg af referent og stemmetællere.
Formandens beretning.
Forelæggelse af regnskab.
Budget (herunder fastlæggelse af kontingent for 2018).
Indkomne forslag - skal være indsendt senest 3 uger før generalforsamlingen.
Ordinært valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Valg af 3 suppleanter, der gerne må deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet.
Valg af foreningsrevisor.
Valg af ekstern revisor
Eventuelt.

Hvis du ønsker at kandidere til bestyrelsen, må du meget gerne kontakte formanden forud for generalforsamlingen.
For at deltage i generalforsamlingen skal kontingentet for 2017 være betalt.
Ønsker I at deltage, så send en mail til: kk@tourette.dk eller ring til 4580 0753.
Gå evt. ind på www.tourette.dk, når tiden for generalforsamlingen nærmer sig, og se, om der er ændringer.

Der indkaldes hermed til Generalforsamling
Søndag den 26. marts 2017 kl. 13
Kære Medlemmer.
Jeg håber I er kommet godt ind i det nye år.
Kontingent for 2017 bliver opkrævet i et brev, der er vedlagt medlemsbladet. Det forventes
udsendt i slutningen af uge 7.
Under generalforsamlingen vil der være kage, frugt og div. vand.
De varme drikkevarer bedes I selv medbringe da cafeen er lukket.
Efter generalforsamlingen er der indlæg af Camilla Birgitte Sørensen (Læge, Ph.D. stud.)
"På Tourette klinikken, Herlev og Gentofte Universitetshospital, arbejder vi hele tiden med
at forbedre behandlingsmulighederne for børn og unge med Tourette Syndrom.
Èt af de helt store aktuelle projekter, er vores ikke-medicinske behandlingstiltag, fx
ticstræning, der er blevet indført som en fast del af klinikkens tilbud.
Da klinikken har patientoptag fra hele Danmark, arbejder vi på, at der skaffes løsninger,
der kan tilgodese alle patienter, også de der bor langt fra klinikken og derfor ikke kan
møde fysisk i Herlev på ugentlig basis.
Vi vil i fremtiden fortsat have fokus på at inddrage patienten og familien aktivt i behandlingen. Vi tror på, at barnet/den unge skal føle et medansvar i behandlingen og selv være en
aktiv del af denne.
Vi har aktuelt et ønske om at udgive en bog med patient beretninger.
Klinikken arbejder på en ny strategi for, hvordan vi fremover skal oplyse såvel offentlighed,
faglige netværk samt patienter og pårørende om tiltag og forskningsresultater fra klinikken.
Vi ønsker, at vi i fællesskab med patientforeningen kan være med til at sætte fokus på patientgruppen og ikke mindst skabe opmærksomhed om, at der i fremtiden er behov for endnu
mere forskning på området.
Jeg ser frem til på årets generelforsamling at gennemgå aktuelle forskningsprojekter og
indbyde til dialog om, hvordan vi i fremtiden sikrer en endnu bedre behandling."
Med venlig hilsen
Kirsten Kristensen
Formand

