Foreningen for ATAKSI / HSP
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Nyhedsbrev 04-11
Kontingent:
Kontingent for 2010 er 175,00 kr.
Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning i 2012
Man kan tilmelde sig betalingsservice (BS).
Bestyrelsen:
Formand Kåre Pedersen
Kasserer
”
Næstformand Niels Kielsen
Bestyrelsesmedlem Dorthe Lykke
Bestyrelsesmedlem Henrik Nielsen
Suppleant Helle Olsen
Suppleant Anette Corlin
Telefon:
Foreningens telefonnummer er 26 27 59 13.
Foreningens mail er kaare500@gmail.com
Medlemmer:
Vi er 138 medlemmer
Handicap år:
EU har udnævnt året 2011 til Handicapår, dette følger vi op på.
PC kursus for begyndere:
Hvis man har bopæl i en storkøbenhavnsk kommune, kan man på CSV (Center for Specialundervisning af voksne) i Frankrigsgade 4-6, deltage i et kursus for nybegyndere. Man
skal kontakte Diana (adresse herunder) på nedenstående telefonnummer. Kørsel frem og
tilbage kan arrangeres med centeret og er gratis, og det samme er kurset.
Bestyrelsen synes, det er alle tiders tilbud, som vi håber vores medlemmer - der føler sig
som nybegyndere - vil benytte, også dem som ikke har en computer. Hvis du fx vil følge
med i, hvad der sker i den globale verden, hente oplysninger, komme i kontakt med de
offentlige myndigheder, bruge netbank eller skrive sammen med dine børn, dine forældre,
dine venner eller andre lige meget hvor i verden de befinder sig, så meld dig til dette kursus. Vi lover dig, at en helt ny verden står åben efter kurset.
Hvis kurset viser sig at være en succes, vil bestyrelsen arbejde på at arrangere et lignende
kursus et andet sted i Danmark.
Diana Holm, mail: dh.csv@ci.kk.dk , telefon 3026 2266
Så husk at tilmelde dig.
Logopæd (Talepædagog):
Diana vil holde foredrag i Middelfart.
Diana kan være vore medlemmer behjælpelig med kontakt til kommunens/regionens talepædagog samt svare på spørgsmål fra vores medlemmer.

1

Foreningen for ATAKSI / HSP

·

Kontakt:
Diana Holm, mail: dh.csv@ci.kk.dk , telefon 3026 2266
Stud. Psych:
Ea studerer på sidste semester af sin uddannelse. Ea vil være vores medlemmer behjælpelig med kontakt til psykolog samt svare på spørgsmål. Ea kan kontaktes på
mail: ea.psych@gmail.com.
Kassereren meddeler:
For at lette vores administration og for at spare på vores egne girokort samt porto anbefaler vi, at du tilmelder dig betalingsservice, hvilket er uden udgift for dig.
Du kan tilmelde dig betalingsservice i 2012 ved at skrive kreditornummer 00001 og Nets
(tidligere PBS) nr. 05807050 i indbetalerfeltet samt medlemsnummeret i ”meddelelser til
modtager” og derefter tilmelde regningen i din bank.
Har du netbank, kan du også her tilmelde dig betalingsservice.
Medlemsnummeret står på det tilsendte medlemskort/giroindbetalingskort, men medlemsnummeret kan også fås ved henvendelse til foreningen.
Husk at meddele foreningen, hvis du har skiftet adresse, telefonnummer, eller hvis du har
fået mailadresse/ skiftet til en ny.
Generalforsamling:
I år holder foreningen generalforsamling i Østergade 33, Middelfart, den 30. april, fra kl.
13.00 til ca. 17.00.
Der kan købes sandwich 10,00 kr., øl 10,00 kr. og vand 5,00 kr., og foreningen vil være
vært med kaffe og et stk. kage.
Logopæd Diana Holm vil slutte af med et foredrag.
Husk at tilmelde dig inden fredag den 16. april, og husk også at bestille en sandwich, hvis
du ønsker en sådan.
Bestyrelsen foreslår Frede Christensen som kasserer, Nick Bidstrup som suppleant og
Charlotte Olesen som suppleant.
Charlotte kan desværre ikke møde til generalforsamlingen, da hun er i Kenya.
Tilmeld dig inden den 16. april
Udvalg:
Foreningen har en række udvalg, og vi er interesseret i, at I deltager i dem eller fx opretter
støttegrupper/netværksgrupper.
Samkørsel til generalforsamlingen i Middelfart.
Hvis du kan tilbyde samkørsel, så giv foreningen besked, og vi vil prøve at organisere
samkørslen.
KØRSELSTILBUD.
Kørsel fra Rønnevangshusene 63, 2630 Taastrup kl. 1000.
Kørsel fra Høje Tåstrup station, kl. 10.15.
TUREN ER BEREGNET TIL 500 kr. inkl. bro og retur.
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Hvis 5 i bilen er prisen
Hvis 4 i bilen er prisen
Hvis 3 i bilen er prisen
Hvis 2 i bilen er prisen

·

100 kr. pr. næse
125 kr. pr næse
170 kr. pr. næse
250 kr. pr næse

Tilmelding efter 'først til mølleprincippet' til Palle på tlf. 40 56 58 24

Bestyrelsen
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