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Varmen
er på vej..!
Denne årstid skulle betyde at varmen er
på vej - men kulden har tilsyneladende
bidt sig godt fast.
Heldigvis er solen at se – og selvom den
ikke varmer så meget, giver den håb til
os mennesker ved at fortælle, at vi går
mod lysere tider.

•••

Samtalegruppe - status
I marts er alle samtalegrupperne annonceret
på hjemmesiden, og de grupper, der har kunnet samle deltagere nok, er i fuld gang.
Det er lidt trist for de mennesker, der har mistet ved selvmord, at der ikke er tilstrækkeligt
med interesserede til ﬂere af de annoncerede
samtalegrupper, så de kunne starte op i
Odense.
I København er der ﬁre grupper, der er i gang, i
Aarhus to grupper og i hhv. Kolding og Odense
er der én gruppe.
•••

Erfaringer som
dlem:
bestyrelsesme
”Som efterlevende til selvmord kan jeg berette, at det er meget positivt at deltage i bestyrelsesarbejdet i Nefos.
Dels fordi man kommer i et miljø med andre,
der er i samme situation og med nogle professionelle, der har stor forståelse for vores situation. Dels fordi man er med til at tage beslutninger, der kan danne grundlag for at ﬂere får
kendskab til Nefos og dermed kan få professionel hjælp og rådgivning.
Noget af bestyrelsens fornemste og vigtigste
arbejde er at være med til at udbrede viden om
Nefos, som hjælp til at skaffe ﬂere rådgivere
og ﬂere midler, at deltage i planlægningen af
det årlige uddannelsesseminar for rådgiverne
og sikre økonomi til den daglige drift.
Bestyrelsesmøderne foregår i en dejlig og afslappet tone, hvor alle kan komme til orde og
være med til at træffe vigtige aftaler, der kan
sikre Nefos’ fremtidige arbejde.”
Vibeke Toftegaard, Næstformand
•••
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(Fortsat)

Generalforsamling i NEFOS
Tirsdag den 10. april 2018
Ejlskovsgade 13, 1. sal tv. 5000 Odense C.
Vi starter kl. 19.00 med generalforsamlingen. Her kan du som medlem bl.a. høre
om NEFOS’ og bestyrelsens arbejde generelt og i året der er gået, få svar på dine
spørgsmål og være med til at vælge de nye
bestyrelsesmedlemmer. Efterfølgende byder vi på kaffe og lidt mundgodt.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsens beretning ved formanden
Godkendelse af beretningen
Fremlæggelse og godkendelse
af regnskab

6. Indkomne forslag:
Forslag som ønskes optaget på dagsordenen kan fremsættes af medlemmer
og bestyrelse. Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen og udsendes til
medlemmerne senest en uge før
generalforsamlingen.
Har du forslag til generalforsamlingen
eller vil du på forhånd vide mere om
bestyrelsesarbejdet i NEFOS er du velkommen til at kontakte formanden
pr.mail: jane.jakobsen@nefos.dk
7. Fastlæggelse af kontingent.
8. Valg til foreningens bestyrelse:
Bestyrelsen består p.t. af 7 medlemmer
(heraf 3 brugere) og 1 suppleant (bruger).
Der skal vælges min. 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

På valg:
• Bestyrelsen: Jane Jakobsen
(modtager genvalg)
• og Camilla Olsen (ej genvalg)
• Suppleanter: 1. Jørn Toftegaard
(modtager genvalg)
9. Valg af foreningsrevisor
10. Eventuelt
På generalforsamlingen råder hvert medlem
over 1 stemme. Der anvendes almindelig
stemmeﬂertal, og der stemmes ved personligt
fremmøde. Find vores vedtægter og kontaktdata på hjemmesiden under fanen:
Om NEFOS.
•••

Ser vi ser dig til generalforsamlingen?
Der er intet krav om tilmelding
- du møder bare op.
•••
Bestyrelsen hilser alle interesserede medlemmer velkomne til at stille op til bestyrelsen,
hvad enten du er efterladt, pårørende, fagperson eller støttemedlem, der brænder for at
gøre en indsat for NEFOS.
Du kender måske også en, der kunne have
interesse i at yde et stykke bestyrelsesarbejde
- så spørg endelig.
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