Invitation til DSF’s Konference og Generalforsamling 2018
Kære DSF-Medlem,
Vi er glade for at kunne invitere dig til årets konference den 2. juni, hvor vi mødes i Vejle til en inspirerende,
hyggelig og lærerig dag. Vi har i år et nyt tiltag på programmet, da flere medlemmer har efterspurgt mere
tid til at dele erfaringer og snakke med hinanden på kryds og tværs. Du får dermed mulighed for at deltage
på en tema-bestemt workshop på konferencen, som du kan læse mere om nedenfor.
Vi glæder os til at se jer J
Med venlig hilsen
DSF’s bestyrelse
Adresse:
Scandic Jacob Gade Vejle, Flegborg 8, 7100 Vejle
Dato:
Lørdag den 2. juni 2018 kl. 9.00-15.00
Tilmelding:
Af hensyn til planlægningen og køkkenet, bedes der ske tilmelding til Tina Vorgod Andresen på e-mail:
tina@skoliose.dk senest den 14. maj 2018. Ved tilmelding oplyses også, hvilken af de fire workshops du/I
ønsker at deltage i.
Betaling:
Deltagergebyr pr. person inkl. forplejning (ekskl. drikkevarer til frokost)
• Voksne kr. 150
• Børn og unge t.o.m. 14 år kr. 50
• Ikke-medlemmer kr. 300
Betaling kan kun ske via bankoverførsel til Spar Nord (reg. nr.: 9236 og kontonr.: 4568643602) med teksten
(”Navn, Konference”)

Program:
Kl. 09.00-09.45 Morgenbuffet og velkommen
Kl. 09.45-10.15 Oplæg fra DSF-medlem Mie Graversen: Mie vil fortælle om hele sit forløb med Scheuermann
fra vægttab, valget om operation, 10 stivgjorte ryghvirvler, efterfølgende graviditet til hvordan sit liv
efterfølgende har været og er i dag.
Kl. 10.15-11.15 Oplæg fra socialrådgiver Helga Madsen fra Gigtforeningen: Helga vil fortælle om
ressourceforløb, fleksjob, førtidspension, samtaler hos sagsbehandlere, bisidderordninger mv.
Helga deltager efterfølgende i workshoppen.
Kl. 11.15-12.15 Workshops (husk at vælge workshop ved tilmelding)
1. Opererede: Workshop for allerede opererede, eller medlemmer der står overfor en operation, såvel unge
som ældre der ønsker erfaringsudveksling om træningsformer, alternative behandlingsmetoder samt livet
med en stivgjort rygsøjle.
2. Ikke-opererede: Workshops for ikke-opererede medlemmer såvel unge som ældre der ønsker
erfaringsudveksling om træning, korset og alternative behandlingsmetoder.
3. Socialrådgiver: Workshop for alle medlemmer der ønsker en dialog med socialrådgiveren, Helga Madsen.
I denne workshop vil der være muligt at tale om økonomisk støtte til selvvalgt korset, dækning af
merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, vederlagsfri fysioterapi, flexjob, førtidspension mv. Det vil være muligt
at stille konkrete spørgsmål til Helga om ens egen situation.
4. Unge-workshop: Workshops for unge der ønsker erfaringsudveksling om teenagelivet med Skoliose,
Scheuermann, Spondylolisthese mv. Her vil der være fokus på at få talt sammen og skabt bånd med andre
ligestillede.
Kl. 12.15-13.15 Frokost og hyggeligt samvær
Kl. 13.15-13.45 Oplæg fra DSF-medlem Liselotte Mikkelsen: Liselotte gennemgik i 2007 en stivgørende
operation for sin skoliose. Operationen gik som den skulle, men den har haft sine konsekvenser. Sidenhen
har Liselotte skrevet bogen, ”Husk dig selv”, som viser et eksempel på, hvordan man kan komme over en
stejl bakke af livets udfordringer. Dette vil Liselotte fortælle mere om til konference.
Kl. 13.45-14.00 Øvelser med Sanne
Kl. 14.00-15.00 Generalforsamling (se dagsorden nedenfor)
Kl. 15.00 Afslutning med kaffe/the og kage

Generalforsamlingens dagsorden ifølge vedtægterne:
1: Valg af dirigent
2: Valg af stemmeudvalg (3 personer)
3: Bestyrelsens beretning
4: Fremlæggelse og godkendelse af de reviderede regnskaber
5: Fastsættelse af kontingent
6: Fremlæggelse af budget
7: Behandling af indkomne forslag
- Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer (se vedhæftet bilag 1)
- Udvalg (se vedhæftet bilag 2)
8: Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Karen Ramsgaard (modtager genvalg)
Henriette Schultz Hansen (modtager genvalg)
Thyge Nygaard-Larsen (modtager genvalg)
Tina Vorgod Andresen (modtager genvalg)
9: Valg af suppleanter
På valg er:
Rikke Kjær (modtager ikke genvalg)
10: Valg af revisor
Revisor ND Revision
På valg er:
Bilagskontrollant Tommy Knudsen (modtager genvalg)
12: Eventuelt

