Nyhedsbrev

Kære læsere
Der har i en periode været stille fra Immun Defekt Foreningen blandt andet pga. Corona, men nu går vi sommeren og
bedre tider i møde, og den nye bestyrelse er nu klar til at fortælle lidt om de ideer og kommende arrangementer der
arbejdes på lige nu. Først lidt om den nyvalgte bestyrelse der blev valgt ved den ekstra ordinær generalforsamling i
slutningen af januar 2021.

Den nye bestyrelse består af:
Formand Jonas Ammundsen
Næstformand/kasserer Anja Pihl
Redaktør Madeleine Hansen
Bestyrelsesmedlem Jesper Juel Jensen
Bestyrelsesmedlem Pernille Kirkeby Pedersen
Suppleant Elisabeth

Med forbehold for at regnskabet for 2020 bliver godkendt inden udgangen af uge 15 af både ekstern og intern
revisor, afholdes der virtuel Ordinær Generalforsamling søndag den 9. maj 2021.
Invitation kommer senest 21 dage før jf. vedtægterne.
Vi mangler personer der har lyst til at gå ind i bestyrelsen – for nærmere info kontakt formand@idf.dk

Bestyrelsen har brugt den første tid på blandt andet at få lavet ansøgninger til puljer, så det igen bliver muligt at
holde forskellige spændende arrangementer for medlemmerne.
Corona har nu været i Danmark i over 1 år, og landet har været lukket ned af flere omgange. Dette har gjort det
meget svært at afholde nogen former for arrangementer. Den nye bestyrelse tror på, at det igen vil være muligt at
lave forskellige udendørsarrangementer på en Corona sikker måde.
Bestyrelsen håber at det er muligt fra august 2021 at holde familiedage igen. Vi arbejder på en familiedag i Fårup
Sommerland, Knuthenborg Safaripark og en juletur i Tivoli. Vi forsøger også at arbejde på en unge weekend i 2021.
Til foråret 2022 arbejder vi på en tur til Legoland og Danfoss Univers. Arrangementer særligt rettet mod de voksne
medlemmer arbejder vi også på.
Bestyrelsen arbejder hen i mod at udsende et kort nyhedsbrev med jævne mellemrum og der arbejdes ligeledes på at
lave en fast telefontid en gang om måneden. Det vil blive meldt ud så snart det er faldet på plads

Sidst men ikke mindst vil vi fra bestyrelsen håbe på, at der vil være stor opbakning til de arrangementer der
planlægges og at der støttes op omkring foreningen ved at tegne medlemskab:

Familiekontingent (kr. 450/år):

For hele familien, hvor et eller flere børn har immundefekt

Voksenkontingent (kr. 175/år):

For dig som er voksen og har en immundefekt

Personligt kontingent (kr. 100/år): For dig som er voksen pårørende til en voksen med en immundefekt
Støttekontingent (kr. 125/år):

For dig som bare gerne vil støtte foreningen, eller hvis du er bedsteforældre
eller anden pårørende til et barn med immundefekt

Medlemskab kan tegnes her: http://idf.dk/bliv-medlem

Hvis man går rundt med gode ideer og andre gode erfaringer ser vi gerne, at de vil blive delt med bestyrelsen. Det
kan gøres til jesper@idf.dk

På bestyrelsens vegne.
Jesper

Udmeldelse af IDF eller afmeldelse af Nyhedsbrev – Skriv venligst til medlem@idf.dk eller svar denne mail.

