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Cystisk Fibrose Foreningens lokalafdeling Nordjylland. 

Indkaldelse til Årsmøde og Temaaften i CF Nordjylland 
d. 24. september 2014 på ”Trekanten” i Aalborg 
- Med oplæg fra Sekretariatschef, Helle Ousted og Erik Wendel fra CFF, som vil fortælle hhv. om cystisk  
   fibrose foreningens arbejde og målsætninger samt det nyeste inden for forskningen i cystisk fibrose. 
    
Kære medlemmer af CF Nordjylland og andre interesserede i Nordjylland! 
 
Onsdag d. 24. september kl. 19:00 afholdes årsmødet på ”Trekanten” på Sebbersundvej 2a, 9220 
Aalborg Øst i lokale 3. Mødet afsluttes ca. kl. 22:00. 
 
Vi starter årsmødet med lidt forplejning inkl. kaffe m.v. 
 
Tilmelding til årsmødet skal ske via SMS til formand Mads Pagh Nielsen, via e-mail til 
info@cfnordjylland.dk eller telefonisk på tlf. 24 25 50 93 senest torsdag d. 15. september (*). 
 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år (v/ Formand Mads Pagh Nielsen) 
3. Lokalafdelingens årsrapport (regnskab) for det forløbne år (v/ Kasserer Ingrid H. Poulsen) 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
5. Valg af suppleant 
6. Valg af revisor 
7. Eventuelt (indkomne forslag m.v.) 
 
Vi forventer at den formelle del af årsmødet vil vare ca. 1 time.  
 
Herefter: 
 
Oplæg v/Sekretariatsformand, Helle Ousted, CFF – ”Foreningens arbejde og visioner” 
Oplæg v/Erik Wendel, CFF 
 
Efterfølgende: Generel diskussion af CFF’s og CF-Nordjyllands kommende aktiviteter. Vi vil meget gerne have inputs fra 
medlemmerne til hvilke aktiviteter vi skal fokusere på i det kommende år! 
 
Vi ser frem til årsmødet og håber at rigtig mange har lyst til at møde op til arrangementet  
 
Med venlig hilsen, 
 
Bestyrelsen for CF Nordjylland 
 
 
 
 
 
 
(*) CFFs og de danske behandlingscentres gældende retningslinjer for samvær skal respekteres i forbindelse med årsmødet 
af hensyn til risikoen for krydsinfektion. Dette betyder at patienter med kronisk cepaciainfektion, MRSA, kronisk infektion 
med achromobachter eller andre gram-negative infektioner ikke kan deltage. Vi vil naturligvis meget gerne sende referat til 
alle interesserede og der er naturligvis mulighed for at sende forslag til årsmødet! Der er også evt. mulighed for at deltagere 
– forsøgsvist (vi kan ikke garantere perfekte billeder eller lyd) - at deltage via Skype. Skriv på info@cfnordjylland.dk for 
nærmere information herom eller ring til formanden (24 25 50 93)! 


