Kære medlemmer

Den 20. februar 2019

Så er det tiden at vi udsender vores indkaldelse til generalforsamling - vi mødes søndag den 17. marts i
Odense.
Læg mærke til at vi starter dagen med at invitere til et spændende foredrag om hvordan Fagudvalget for
Modermærkekræft i Medicinrådet arbejder. Der har jo i den sidste tid været fokus på at det nu er muligt at
få tilbudt forebyggende medicin, hvis man får konstateret modermærkekræft i stadie III. Dette tilbud er
bl.a. et resultat af arbejdet i fagudvalget. Vi sidder to patientrepræsentanter i fagudvalget.
Se link: https://propatienter.dk/sygdomme/kraeft/1880-kraeftpatienter-som-foler-sig-raske-har-en-svaerbeslutning.html
Derefter vil der være et let traktement (husk at tilmelde dig, så vi ved hvor mange sandwichs vi skal
bestille😊) inden vi går videre med generalforsamlingen, der starter kl. 13.
Vi har nyvalg til bestyrelsen, vi har brug for dig! Så har du interesse i bestyrelsesarbejde, ring 2336 8049 og
få en snak.
Foreningen mangler hænder – det kan være til f.eks at arbejde med vores medlemsfortegnelse og have styr
på indmeldelser, udsendelse af blade og nyhedsbrev. (måske en af jer er god til excel?) osv.
Det kan også være, at vi kan få lavet aftaler med nogle af jer om, at I kan være dem der åbner døren for os
andre i Kræftens Bekæmpelses Lokaler og laver kaffen til netværksmøder?
Hvis du skulle have lyst og overskud til at blive en aktiv del af foreningen, så ring på 2336 8049 og lad os
tage en snak om hvad det kunne indebære 😉.
Vi kan fortælle, at der her i foråret er planlagt 4 møder med vores overlæger med temaet ”Medicinske
behandlingsmuligheder”, invitationerne bliver snart lagt ud på vores hjemmeside, hvor man kan tilmelde
sig direkte, invitationerne vil også blive udsendt med et nyhedsbrev. Du kan også tilmelde dig på vores
generalforsamling!
Vi ses i:
Århus den 1. april

Odense den 24. april

Ålborg den 15. maj

Vi glæder os til vi ses den 17. marts til generalforsamling i Odense.
Bestyrelsen
Patientforeningen Modermærkekræft

København den 21. maj

