
NYHEDSBREV  
Kære medlemmer

Vi er i en mærkelig tid, hvor intet er normalt p.g.a. Corona restriktionerne. Der er fortsat et for-
bud mod at samle mere end 5 mennesker indendørs. Restauranter må ikke servere mad o.s.v.

Det gør det vanskeligt for hele Forenings-Danmark at gennemføre og planlægge aktiviteter.

Således også for Touretteforeningen. Efter vedtægterne skal der således afholdes generalforsam-
ling inden 31. marts. Det kan vi ikke overholde i 2020, da vi ikke ved, om det er muligt at samle 
mere en 5 personer.

Bestyrelsen har på sit sidste møde besluttet at gennemføre generalforsamlingen søndag den 18. 
april kl. 15-17 i et mødelokale på adressen: Søllerødvej 30, 2840 Holte.

Vi ved endnu ikke, om mødet kan gennemføres med adgang for alle medlemmer, som vedtæg-
terne forudsætter. Vi har derfor besluttet, at der bliver mulighed for at deltage i mødet via video. 
Det betyder, at alle kan følge med i, hvad der foregår. Og man kan komme med spørgsmål og kom-
mentarer skriftligt eller mundtligt.

Af praktiske grunde er det nødvendigt med forudgående tilmelding på hjemmesiden. Husk at 
anføre, om I ønsker at deltage fysisk i mødet (hvis det er lovligt), eller om I foretrækker det virtu-
elle møde, hvor I får et link til at deltage.

Generalforsamlingens dagsorden følger vedtægterne. Hvis I har forslag til behandling på 
general-forsamlingen, skal de senes til undertegnede (kk@tourette.dk) senest 21. marts.

Nyt nummer af medlemsbladet forventes afsendt på mandag, så det skulle gerne være i jeres 
postkasse i ugens løb. I samme kuvert kommer kontingent-opkrævningen for 2021.

Familieweekenden 24. – 25. april i Kalundborg forventes gennemført som planlagt. Det endelige 
program kommer på hjemmesiden i sidste halvdel af marts. Men vi afventer næste melding om 
genåbning af samfundet, inden programmet bliver færdigt.

I bestyrelsen håber vi meget, at der igen bliver næsten normale tider i Danmark i slutningen af 
foråret, så vi igen kan indbyde til spændende arrangementer.

Venlig hilsen

p.b.v.

Kirsten Kristensen
Formand

https://www.tourette.dk/arrangementer/generalforsamling-2020/



