Februar 2021

Invitation til generalforsamling i
Hjerteforeningen København S
På grund af COVID-19 gennemfører vi generalforsamlingen som et elektronisk møde (Zoom), så vi
sikrer, at vi ikke bidrager til smitte-spredning.
Sted
Virtuelt via Hjerteforeningen’s Zoom-program.
Mail med link, mødenummer og vejledning til Zoomprogrammet fremsendes af Margit Grome til deltagerne inden generalforsamlingen.
Alle er velkomne - men kun medlemmer har stemmeret.
Tidspunkt:
Onsdag den 10. februar kl. 15.00.
(Man kan logge på 10 minutter før mødestart).
Dagsorden i henhold til vedtægter







Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Bestyrelsen fremlægger regnskab(er)
til orientering
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Eventuelt.

Webinar
Hvis du gik glip af allerede afholdte webinarer, er der
nu en mulighed for at se dem efterfølgende. Der er
blevet oprettet et nyt site under Hjerteforeningen.dk
til webinarer for patienter og pårørende:
https://hjerteforeningen.dk/webinar/
På sitet kan man finde optagelser af de nyligt
afholdte webinarer:
”Når atrieflimren stjæler opmærksomheden” og ”Kost
og motion, når du har atrieflimren”.
Faste aktiviteter
På grund af Corona-restriktioner arrangerer vi ikke
aktiviteter lige nu.
Men husk endelig at det fortsat er muligt at træne
med Dagmar på Hjertemotion online på:
www.hjertemotion.dk
Kalender og Facebook
Vores aktiviteter indsættes løbende i vores kalender,
og ligeledes omtales de på vores Facebook-side.
Man kan holde sig orienteret her:
Kalender http://kbhs.hjerteforeningen.dk/

Indkomne forslag bedes sendt via mail til:
margitgrome@gmail.com senest onsdag
den 27. januar 2021.
Tilmelding til generalforsamlingen via mail til:
margitgrome@gmail.com senest torsdag den
04. februar 2021. Skriv venligst om du er medlem.
Facebook: https://www.facebook.com/hjerte2300s/

Ledige pladser i bestyrelsen
Vi er i øjeblikket 5 i bestyrelsen samt en suppleant.
Vi kan sagtens bruge friske kræfter og nye idéer.
Hvis du har lyst til at blive bestyrelsesmedlem, så
kontakt venligst formanden Margit Grome på telefon:
40 41 94 76.

Med de venligste hilsener og på vegne af
Hjerteforeningen i København S
Margit Grome
Mail: margitgrome@gmail.com

