
 
Dagens program:   

 

10.00-10.15 Velkomst,  

10.15-12.00 Generalforsamling  

12.00-13.00 Frokost m/1 vand 

13.00-15.00 Foredrag 

Hvem kan deltage: Medlemmer af ADHD-foreningen med 

adresse i Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Horsens, 

Skanderborg, Århus, Odder, Hedensted og Samsø. 

Personligt medlemskab giver stemmeret til indehaveren af 

medlemskabet. 

Familiemedlemskab giver stemmeret til 1 person fra 

husstanden. 

Tilmelding: Da lokalafdelingen vil være vært ved en let 

frokost efter generalforsamlingen, beder vi jer om jeres 

tilmelding snarest muligt og senest den 16. januar på e-mail 

aarhus@adhd.dk.  

Oplys navn samt medlemsnr. og antal deltagere. 

 

 

Dagsorden for generalforsamlingen: 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Regnskab for det forgangne år fremlægges til godkendelse 

4. Fremlæggelse af budget for indeværende år til drøftelse  
og godkendelse. 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg til bestyrelse 
Næstformand Majken Egholm ikke på valg  
Kasserer Anette B. Troelsen ikke på valg 
Annette Præst på valg 
Mona Hagedorn på valg 
Susanne Loft Hansen, ikke på valg 
Annemette Alfang, ikke på valg  

7. Valg af suppleanter 
Rikke Daugård Christensen 
Sara Kamp                

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

9. Eventuelt 

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i 

hænde senest den 12. januar 2019. 

aarhus@adhd.dk 
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Tillykke, du har en diagnose.  

Morten Pedersen, direktør og partner i DiningSix og Jasper 
Ritz, tv-vært, tilrettelægger og konceptudvikler 
Jasper og Morten har begge diagnoser og blandt andet en  
fælles ADHD på deres diagnose kort. De er blevet glade for 
deres diagnoser. Det har givet dem en masse ekstra ting i 
livet som ingen andre har. Selvom der er ting der er svære og 
udfordrende, så er der også en masse positive ting. Dem vil 
de gerne fortælle andre om. Igennem 3 sæsoner har de i 
deres podcast interviewet forskellige gæster med diagnoser 
inde på livet, og sammen har de testet sig selv og udfordret 
hinandens diagnoser. Hvilke ting i vores hverdag kan vi give 
diagnoserne skylden for, og hvad er blot vores personlige 
særpræg.  
Hvordan har det været at alle lige pludselig ved, at der er en 
grund til at det hele ramler engang imellem. Det og meget 
mere vil Jasper og Morten fortælle om. 

Jasper og Morten har selv oplevet en udvikling ved at fortælle 
højt om deres diagnoser og prøver at gøre folk klogere på, 
hvorfor det også kan være en fordel at have en diagnose og 
eget særpræg 

 

 

          -foreningen, lokalafd. Midt-Østjylland 

 

Invitation til 

ADHD-foreningen, lokalafd. Midt-Østjylland’s 

 

23. ordinære generalforsamling  

lørdag den 25. januar 2020 kl. 10.00-12.00  

Mindfulness huset 
Grøndalsvej 65, 8260 Viby J.  

 
Kom og hør om det frivillige arbejde 

 lokalafdeling Midt-Østjylland står for. 

Kom og giv din mening til kende.  

Kom og vær med til at planlægge,  
hvad vi fremover skal sætte fokus på. 

Kom og hør Jasper og Morten prøve at gøre os 
klogere på fordelene ved en diagnose 

 

  


