
Kom med til Astma-Allergi Danmarks landsmøde 2017

Har du lyst til at få indflydelse på, hvordan vi i Astma-Allergi Danmark planlægger vores 
arbejde for, at alle berørt af allergi, høfeber, astma og eksem får en bedre hverdag?  

Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 20. maj 2017, hvor foreningen holder sit årlige landsmøde. 
I år finder det sted i København. Her kan du også møde foreningens bestyrelse.

Alle kan deltage
Alle kan deltage, lytte til spændende foredrag af en bjergbestiger med astma. Vi vil også 
præsentere Dagens pollental og en pollenfælde samt rådgivning. I løbet af dagen kan du 
udveksle erfaringer med andre, der har allergi, høfeber, astma og eksem, fx over en dejlig 
frokost, som vi tilbyder.

Vil du deltage i selve generalforsamlingen, skal du være medlem og betale kontingent.
Har du forslag, som du ønsker behandlet på landsmødet, skal disse være Astma-Allergi Danmark 
i hænde senest 22. april 2017. Det samme gælder for opstilling af kandidater til bestyrelsen.
Læs mere om regler for generalforsamling i foreningens vedtægter på www.astma-allergi.dk.

Foredrag: ”Livet er ikke en sport for tilskuere!” 
Bjergbestiger og astmatiker Morgens Kjæmpe 
Jensen fortæller om, hvordan man skal undgå 
at lade sin sygdom dominere og i stedet holde 
fokus på alt det, man kan – også med astma og 
allergi!

Program - Landsmøde d. 20. maj 2017

Frokost

Landsmødets generalforsamling
Under generalforsamlingen vil der være en 
kaffepause. 
Afslutning v/ Astma-Allergi Danmarks formand 
Jesper Mortensen.

11.00 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00 - senest 
16.00

Husk tilmelding
Tilmelding er nødvendig, og sidste frist er lørdag den 25. 
marts 2017. 
Skriv til info@astma-allergi.dk eller ring på 43 43 59 11.
Medlemmer får dækket rejseudgifter af 
Astma-Allergi Danmark. 

Hvor og hvornår
Lørdag den 20. maj 2017 fra kl. 11.00
Adresse: DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V 

Vi glæder os til at se dig!


