Medlemsinvitation til årsmøde 2021 i MCADD-foreningen
Tid:
Start: lørdag den 25. september 2021 kl. 12.00
Slut: søndag den 26. september 2021 kl. 12.00
Sted:
Kursuscenter Brogaarden
Abelonelundvej 40 Strib 5500 Middelfart
http://www.brogaarden.dk

Pris:
Det er igen i år gratis for medlemmer af MCADD-Foreningen at deltage.
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.
Tilmelding sker til forpersonen, Mona Fladskjær Andersen, på mcaddbestyrelsen@gmail.com

Senest 1. august 2021
Men tilmeld jer meget gerne med det samme! 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. I år har vi desværre kun plads til 46
overnattende deltagere, så det er først til mølle.
Det er i år desværre heller 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.

Familievenligt årsmøde.
Formålet med årsmødet er både at give MCADD-familierne og de MCADD-diagnosticerede god, faglig, viden
med hjem fra oplægsholdere og eksperter samtidig med, at vi holder fokus på vidensdeling og
erfaringsdeling mellem hinanden.
For fjerde år i træk vil årsmødet strække sig over to dage, i år fra 12-12, så der også bliver tid til networking
om aftenen.
Foreningen har også igen i år valgt at afholde årsmødet midt i landet og igen på Kursuscenter Brogaarden,
som ligger lige ved Middelfart, midt i dejlig natur og tæt på vandet. Så husk udetøj til de, der skal være med
til udeaktivitet, ud og gå en tur eller spille rundbold mm.

Programmet
Programmet er på nuværende tidspunkt ikke helt på plads, men være forvisset om, at det som altid bliver
lærerigt og hyggeligt.

At leve med MCADD
Igen i år lader vi nogle af de MCADD-diagnosticerede fortælle med egne ord, hvordan det er at leve med
MCADD.

Dr. Allan Lund.
Vi har været så heldige, at Allan i år har mulighed for at deltage med et oplæg på årsmødet.
Vi har aftalt med Allan, at han vil holde et fælles oplæg og efterfølgende vil bidrage med sin faglige viden og
lytte til den vidensdeling, der sker i den efterfølgende drøftelse.

Aftenhygge for store og små.
Vi ved fra tidligere år, at det er af stor værdi, at forældre og de store MCADD-unger kan netværke med
hinanden. I år skruer vi endnu en gang ekstra op for dette ved også at overnatte på stedet.
Der vil således blive masser af muligheder for familiehygge. De små og mellemstore børn kan puttes i
nærheden af de voksne og forældrene vil have mulighed for at netværke med hinanden.
Om aftenen vil der ligeledes være mulighed for, at MCADD-ungerne og de øvrige deltagere fra 10 år og op
kan være i fred for forældrene og hænge ud med hinanden.

Medbring en barnepige
Vi ved fra tidligere år, at det særligt for nye familier kan være svært at koncentrere sig om at være der for
sit barn/børn samtidigt med, at man skal lytte på oplæg og der bliver vidensdelt.
Bestyrelsen vil derfor gerne opfordre til at man medbringer en barnepige. Dette kunne f.eks. være
bedsteforældre, onkel og/eller tante eller en ven.
For at deltage gratis i årsmødet, skal barnepigen være medlem af foreningen.

Årsmødets program (vejledende):
Lørdag den 25. september 2020
Programmet FOR BØRN/UNGE MCADD-Diagnosticerede (forældre/bedsteforældre som
hjælpere)
Kl. 12.00-13.00
Kl. 13.15-15.00
Kl. 15.00-15.30
Kl. 15.30-16.45
Kl. 16.45-18.00
Kl. 18.00- 20.00
Kl. 20.30-???

Frokost
Første hjælps kursus
Eftermiddags Kaffe/kage
Kreativt værksted
Fælles aktivitet
Aftensmad
Netværk MCADD-ungerne

Programmet FOR UNGE VOKSNE MCADD-Diagnosticerede/FORÆLDRE til MCADDDiagnosticerede
Kl. 12.00-13.00
Kl. 13.15-15.00
Kl. 15.00-15.30
Kl. 15.30-16.45
Kl. 16.45-18.00
Kl. 18.00- 20.00
Kl. 20.30-???

Frokost
Livet med MCADD
Eftermiddags Kaffe/kage
Livet med MCADD fortsat
Fælles aktivitet
Aftensmad
Generalforsamling mm.

Generalforsamlingen
1. Valg af dirigent.
2. Valg af Referent

3. Formandens beretning fremlægges.
4. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
5. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktiviteter samt et skønsmæssigt budget for det
kommende år.
6. Indkomne forslag. Disse skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før
generalforsamlingen.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg af formand / kasserer:
Kasseren er på valg i år.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

Søndag den 26. september
8.00-10.30
Morgenmad og afrejse.
Corona og årsmødet 2021
År 2021 har indtil nu, grundet Corona, været et meget anderledes år og rigtig mange, også
MCADD-diagnosticerede og MCADD-forældre, har været og er bekymrede for at blive smittet eller
smitte andre med Corona.
Bestyrelsen har kontakt til Brogaarden og sammen garanterer vi, at årsmødet naturligvis afholdes
efter alle de krav og regulativer, der er givet af myndighederne ift. afholdelse af større
arrangementer i september 2021.
Bestyrelsen forventer at deltagerne også tage et ansvar i forhold til at hindre smittespredningen af
Corona og at alle selvfølgelig overholder Sundhedsstyrelsens gode råd til hindring af smitte.
Alle voksne (fra det fyldte 16 år) skal desuden have et Coronapas udstedt på baggrund af
vaccination, en negativ Corona-test højest 72 timer gammel eller en positiv Corona-test mindst 3
uger gammel.
Med venlig hilsen MCADD-Bestyrelsen

