
Kære nuværende, tidligere og måske kommende medlemmer af MCADD-foreningen 
 
Det er med stor glæde, at MCADD-foreningens bestyrelse kan sende invitation til årsmødet 2022. 
 
Tid: 
Start: lørdag den 24. september 2021 kl. 12.00                  
Slut: søndag den 25. september 2021 kl. 12.00 
  
Sted: 
Kursuscenter Brogaarden, Abelonelundvej 40 Strib 5500 Middelfart. 
 
Pris: 
Det er igen i år gratis for medlemmer af MCADD-Foreningen at deltage men, man er selvfølgelig kun 
medlem, hvis man har betalt kontingent. Så husk at betale jeres kontingent for 2021, hvis I ikke allerede for 
længst har gjort det. 
 
Sådan tilmelder du dig MCADD-foreningen 

1. Send en mail til mcaddbestyrelsen@gmail.com om, at du/I gerne vil være medlem af MCADD-
foreningen (der betales kontingent for en husstand). 

2. I bekræftelsen fra MCADD-foreningen får du/I tilsendt et medlemsnummer. 
3. Indbetal efter, beskæftigelsesmailen,  300,- kr. til Nordea på Reg. Nr. 2251 Konto Nr. 6883714596. 

HUSK at påføre medlemsnummer, så vi kan se, at det er dig, der har betalt. 

Punkt tre er også for jer, der allerede har et medlemsnummer, men endnu ikke har betalt kontingent!  
 
Sådan tilmelder du dig Årsmødet 2022 
I år har vi desværre kun plads til 46 overnattende deltagere, så det er først til mølle.  
 
Tilmelding skal dog ske senest den 1. august 2021 til forpersonen, Mona Fladskjær Andersen på  
  mcaddbestyrelsen@gmail.com.  
 
Tilmeld jer meget gerne inden den 1. august. Det vil være en stor hjælp i forhold til logistikken og 
planlægningen. 
  
Ved tilmeldingen skal der gives besked om, hvor mange voksne og børn, der deltager. Samtidigt skal der 
gives besked om man ønsker at overnatte. Det er i år desværre ikke muligt at bestille enkeltværelse, 
hvorfor man skal være forberedt på at dele værelser med andre. Vi forsøger så godt vi kan, at man deler 
værelse med nogen man kender og/eller er i familie med. 
 
Programmet 
Programmet er på nuværende tidspunkt ikke helt på plads, men vær forvisset om, at det, som altid, bliver 
lærerigt og hyggeligt.  
 
I kan læse meget mere om programmet i den vedhæftede invitation. 
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Vi søger interesserede over 10 år med diagnosen MCADD til gruppeinterview og dialog  
Igen i år vil der på årsmødet være gruppeinterview og dialog med dem, det hele handler om, nemlig de, der 
har diagnosen MCADD.  
 
Det er bestyrelsesmedlem, Mai Løbner Andersen, der selv har diagnosen MCADD, der vil forestå 
interviewene og faciliterer dialogen.  
 
Der vil også være mulighed for spørgsmål fra tilhørerne, der består af andre unge med diagnosen MCADD, 
nysgerrige forældre og en endnu mere nysgerrig læge, Allan Lund.  
 
Der er ingen forberedelse til selve dagen og man skal kun svare på dét, man har lyst til. 
 
Har du lyst eller har du spørgsmål ift. at deltage, så skriv til mai-and@hotmail.comm   
 
 
Corona og årsmødet 2022 
Der er på nuværende tidspunkt ingen forventning om, at Corona eller anden virus vil komme til at påvirke 
årsmødet. Skulle det mod forventning ændre sig, så vil MCADD-bestyrelsen selvfølgelig tage de nødvendige 
forholdsregler. 
  
Med venlig hilsen MCADD-Bestyrelsen 

Ved forperson Mona Fladskjær Andersen 
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