
Medlemsinvitation til årsmøde 2019 i MCADD-foreningen. 
 
Tid:  
Start: Lørdag den 21. september 2019 kl. 12.00   
Slut: Søndag den 22. september 2019 kl. 12.00 
 
Sted: 
Kursuscenter Brogaarden 
Abelonelundvej 40 Strib 5500 Middelfart  
http://www.brogaarden.dk/  
 
Overnatning 
Der er igen i år mulighed for overnatning på Brogaarden. 
 
Pris: 
Det er igen i år gratis for medlemmer af MCADD-Foreningen at deltage. 
 
Medlem 
Man er selvfølgelig kun medlem, hvis man har betalt kontingent. Så husk at betale jeres kontingent for 
2019, hvis I ikke allerede for længst har gjort det. 
 
 
Tilmelding sker til forpersonen, Mona Fladskjær Andersen, på mcaddbestyrelsen@gmail.com  
 

Senest 10. september 2019 
 
Men tilmeld jer meget gerne med det samme! Det vil være en stor hjælp i forhold til logistikken og 
planlægningen.  
 
Ved tilmeldingen skal der samtidigt gives besked om det ønskede antal værelser og hvorvidt det skal være 
dobbelt- og/eller enkeltværelser. 
 
Program 
Programmet er endnu ikke helt færdigudarbejdet, det gør bestyrelsen på et møde den 28. august og så sendes det ud 
til medlemmerne. 
 
Vi kan dog løfte sløret for, at dette årsmøde vil blive ligeså fantastisk og spændende som de øvrige år. 
 
Formålet med årsmødet vil derfor også i år være 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. 
 
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, til de meget små børn, medbringer en barnepige. Dette kunne f.eks. 
være bedsteforældre, onkel og/eller tante eller en ven.  
 
Uanset hvem der medbringes, skal de være meget velkomne, når bare de er mellem af MCADD-Foreningen. 
 

 
Med venlig hilsen MCADD-Bestyrelsen 

http://www.brogaarden.dk/
mailto:mcaddbestyrelsen@gma%E2%80%8Bil.com

