Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Foreningen EMDR Danmark
Lørdag d. 9. marts 2019, Hotel Plaza, Odense C
Adresse: Hotel Plaza, Østre Stationsvej 24,5000 Odense C. Tlf.66117745
Bestyrelsen for EMDR Foreningen Danmark har hermed den fornøjelse at indkalde til ordinær General
Forsamling lørdag den 9. marts 2019 kl. 13.30.
Forslag til dagsordenpunkter skal være formanden i hænde senest fredag den 8. februar 2019.
Der vil herefter blive udsendt den endelige dagsorden til Generalforsamlingen. Fuldmagter kan hentes på
hjemmesiden under login (EMDR2012) under fanen GF 2019.
Dagen ser således ud:
kl. 10.00-12.00: Oplæg af Isabel Fernandes, Italien (Se nedenfor)
Kl. 12.15.13.15: Frokost
Kl. 13.30-------: General Forsamling
Oplæg kl. 10.00-12.00
Formanden for EMDR Europe, Isabel Fernandes, Italien vil holde et oplæg på engelsk, hvor hun fortæller om
opbygningen og arbejdet i og med EMDR Europe og medlemslande og om hvordan EMDR Italien har opbygget
sin EMDR humanitære bistand ved naturkatastrofer og terrorhandlinger i Italien og hvordan det er blevet brugt.
Et interessant oplæg til dig som medlem.
Efter frokost er der ordinær generalforsamling. Her serveres der kaffe/te og brød, som er gratis for alle
medlemmer.
Valgmulighed og pris for tilmelding:

•
•
•
•

1
2
3
4

-

Formiddag med kaffe/te og brød. Oplæg og frokost samt generalforsamling. Kr. 400,Formiddag med kaffe/te og brød. Oplæg og frokost. Kr. 400,Oplæg med kaffe/te og brød uden frokost. kr. 250,Deltagelse i generalforsamling: 0 kr.

Tilmelding: Info@emdr.dk mærket ”tilmelding til GF 2019” i emne, samt med anførelse af hvilke valgmulighed
der ønskes.
GF er åbent og gratis for alle medlemmer og kræver ingen tilmelding, men det vil være dejligt, hvis
du vil tilmelde dig, da vi skal bestille kaffe og brød til alle.
Bankinformation: Danke Bank. reg.nr. 1551 Kontonr. 7501501
Efter tilmelding vil du modtage en faktura og du skal derfor først betale, når du har modtaget en faktura. Vi vil
bede dig om at anføre fakturanr. ved indbetaling.
Vi håber at se rigtig mange af jer, da dette er en enestående mulighed for at få et større indblik og forståelse
for det store arbejde i EUDR Europe, som vi alle er medlem af.
Med venlig hilsen
Hanne Laier Thomsen
Bestyrelsen EMDR Danmark
Formand

