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Kære medlemmer
Hvor havde jeg en skøn Pinse i samvær af ene glade mennesker, som
benyttede lejligheden til at sidde og få lidt sol, når tiden var til det. Der
var kun grund til at være i godt humør.
-

Foredragene var gode
Stedet var godt
Maden var god

Godt 20 års jubilæum 2009
Der skal lyde en stor tak til de kære forældre, der benyttede lejligheden
til at komme i Dværgeforeningen for at være med til at fejre de 20 år.
Der skal selvfølgelig også lyde en stor tak til alle jer andre, som var med
til at fejre vores 20 års jubilæum.
Jeg er også meget glad for, at de nye familier gav udtryk for, at det ikke
var sidste gang de deltog. Det betyder meget, at vores forening er et
godt sted at være. Jeg husker tydeligt pigen, som sagde: ”Her er skønt at
være. Jeg kommer i hvert fald igen til næste år. Og mine forældre synes
også det har været rigtig hyggeligt.”
Den nye bestyrelse skal den 19. juni - 20. juni 2009 have vores første
bestyrelsesmøde. Det ser jeg meget frem til.
Når sommerferien er ovre skal vi i gang med at lave ansøgningen til
Handicappuljen, og med det menes, at vi i bestyrelsen arbejder på de
arrangementer, som skal finde sted i 2010.
Jeg vil blot lige minde jer alle om, at vi stadig mangler arrangører til
Efterårsseminar og en redaktør - så du er meget velkommen til at sende
en mail til kp@lfvdk.dk, hvis du skulle være interesseret. På forhånd
mange tak.

--------------------------------------------------

I ønskes alle en rigtig god sommer - håber at solen vil skinne.
Karina Sofie Pedersen
Formand
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INDHOLD

REDAKTØREN
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kortergodt@live.dk

Kære medlemmer
En hilsen skal det lyde fra den
lille redaktion på Kort og Godt,
som i skrivende stund består af et
mindre antal. Jeg, Sara (layouteren),
har i dette nummer påtaget mig
redaktørjobbet, - med en hjælpende
hånd fra næstformand Lene Hansen.
Et oplevelsesrigt jubilæumsseminar
er nu veloverstået, og alle har
forhåbentlig nydt og fordøjet pinsens
oplevelser.

SEMINAR 2009

01 MIE OG DAN,
JUBILÆUMSSEMINAR 2009
(FORSIDEN)
02 KOLOFON // FORMAND
03 INDHOLD // REDAKTØREN
04 BLIV UNGDOMSPILOT!
05 STATUS FOR DEN SOCIALE
PROFIL FOR DVÆRGVÆKST
// KONTINGENTBETALINGEN
06 HILSEN FRA BESTYRELSEN I
DVÆRGEFORENINGEN // BILLEDER
FRA JUBILÆUMSSEMINARET 2009
08 TAK FOR 8 GODE OG
LÆRERIGE ÅR SOM FORENINGENS
FOTOGRAF

09 NU LANGT FLERE LINKS
TIL MERE VIDEN
10 SJÆLDNE DIAGNOSER
LAVER PATIENTUDDANNELSE
11 STØRRE INDFLYDELSE PÅ
EGET LIV FOR BØRN OG UNGE
MED HANDICAP
12 TAK TIL ALLE
SPONSORERNE
13 VI VIL SIGE EN STOR TAK
TIL DE MANGE SPONSORER
14 OPSLAGSTAVLE
16 BESTYRELSEN (BAGSIDEN)

En stor tak skal lyde til vores
afgående redaktør Heidi Larsen, som
i de foregående år har sørget for, at
alle i blandt er blevet opdateret og
velorienterede om, hvad der rør sig i
den store verden.
Vores fotograf Martin Jensen, har
været på pletten igen, og på de
følgende sider kan I se og gense
jubilæumsseminarets lyksalige
stunder. – Martin har ligeledes
takket af, og det vil være sidste
gang, vi ser resultaterne af ham i
action.
Alt i alt, det har været en glæde at
få opfrisket minderne – for de sidste
20 år…
… Men dette er også et lille vemodigt
øjeblik. Vi takker af her fra Kort og
Godt – og håber på, at nye friske
entusiaster vil tage stafetten op og
bringe medlemsbladet videre!?
Go’ sensommer.
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BLIV UNGDOMSPILOT!
KILDE: WWW.CSH.DK/INDEX.PHP?ID=443

Hvis du selv har en sjælden diagnose eller et sjældent
handicap, så har du nu
chancen for at bruge det til noget konstruktivt.
Center for Små Handicapgrupper uddanner for tiden
”sjældne” unge til at tage ud
for at vejlede og holde foredrag på arbejdspladser,
uddannelsesinstitutioner, ved
temadage og lignende.

Lyder det spændende?
Så skriv en ansøgning til
projektleder Jacob Brønnum
på mail jb@csh.dk, ring til tlf. 3336 0134
eller skriv til nedenstående adresse.
Ansøgningen skal indeholde:
• Lidt om dig selv
• Alder
• Diagnose
• Uddannelse, job, eller lignende
• Motivation for at ville være ungdomspilot

Uddannelsen til Ungdomspilot er gratis, og du kan
forvente undervisning i emner
som vejledningsteknik, formidlingsteknik,
handicappsykologi, coachende samtaler
m.m.
Næste hold ungdomspiloter starter i vinteren
2009/2010. Uddannelsen spænder
over 3 workshopweekender samt et antal møder af en
dags varighed.
Uddannelsen forventes afsluttet i løbet af foråret 2010.
Efter uddannelsen vil du blive sendt ud for at prøve det
af, du har lært, i den
virkelige verden.

Projekt Ungdomspiloter
Center for Små Handicapgrupper
Bredgade 25, F. 5. sal
1260 København K
Ansøgningsfrist: 2. november 2009
Læs evt. mere om projektet på www.csh.dk/index.
php?id=443
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STATUS FOR DEN SOCIALE
PROFIL FOR DVÆRGVÆKST
AF: LENE HANSEN

I samarbejde med vores paraplyorganisation Sjældne
Diagnoser er Dværgeforeningen i fuld gang med at
udarbejde en social profil for dværgvækst. Arbejdet
består af tre dele:
1. De medicinske fakta er en kort beskrivelse af
diagnosens medicinske karakteristika, herunder
symptomer, behandling og variationer. Målgruppen for
de medicinske fakta er primært sagsbehandlere og
andre professionelle i kommunen.
2. Tjeklisten beskriver de sociale og
uddannelsesmæssige problemer, der kan opstå
på grund af en sjælden diagnose. Dokumentet
kan anvendes til at strukturere dialogen mellem
sagsbehandler og den berørte borger/familie.
Målgruppen for tjeklisten er både sagsbehandlere,
andre professionelle i kommunen og de berørte
familier/borgere.

3. Håndbogen skal give en bredere beskrivelse
af, hvordan man kan håndtere de forskellige
vanskeligheder. Målgruppen er familierne, der har brug
for at vide hvilke problemstillinger, der kan opstå og
hvilken lovhjemmel, der kan tages udgangspunkt i, når
indsatsen tilrettelægges. I den familierettede håndbog
er der plads til mere uformel og erfaret viden om
diagnosen, det vil sige ikke nødvendigvis dokumenteret
viden.
De medicinske fakta og tjeklisten er blevet færdige.
Næste fase er, at de sammen med de andre
foreningers sociale profiler skal afprøves i praksis i en
række pilotkommuner, bl. a. Greve. Forhåbentlig ender
det med, at profilerne får det blå stempel og kommer
til at ligge på Servicestyrelsens hjemmeside, hvor
sagsbehandler fra hele landet kan blive klogere på de
sjældne.
Teksten i håndbogen er næsten klar. Hold øje med
hjemmesiden over sommeren - pludselig ligger den der!

KONTINGENTBETALINGEN
AF: LAILA T. JENSEN - LTJ@LFVDK.DK

1. Spar foreningen for omkostninger og tilmeld din
årlige kontingentbetaling til PBS
PBS-NR:
01232495
DEBITORGRP:
0531
KUNDENR.: (Fremgår af girokortet, eller kan oplyses pr.
mail af kassereren ltj@lfvdk.dk )
2. Deltagerbetaling for årskursus i pinsen 09
• Hvis du/I endnu ikke har indbetalt til pinseseminaret,
fordi du/I ikke har hørt fra kommunen, så send
kassereren en mail - ltj@lfvdk.dk - så jeg ikke rykker for
pengene.

• Hvis du/I har fået afslag fra kommune, så husk, at
kontakte kassereren: ltj@lfvdk.dk eller telefon 59 27
54 80.
• Hvis du ikke var medlem af bestyrelsen, eller
arrangør af seminaret, så er dit ophold fra fredag til
lørdag ikke en del af de kr. 2385, men skal betales,
hvad enten du/I har fået afslag af kommunen eller ej.
• Hvis du/I er i tvivl om du/I har betalt, så kontakt
kassereren: ltj@lfvdk.dk eller telefon 59 27 54 80
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HOLD ØJE MED HJEMMESIDEN
INDTIL VI FÅR FLERE KRÆFTER TIL
FORENINGENS ARBEJDE, HERUNDER
REDAKTION OG OPSÆTNING AF BLADET KORT
& GODT, OPFORDRER VI ALLE MEDLEMMER
OM AT ORIENTERE SIG OM FORENINGENS
AKTIVITETER PÅ HJEMMESIDEN
WWW.DVAERGEFORENINGEN.DK.
HILSEN BESTYRELSEN
BILLEDER FRA
JUBILÆUMSSEMINARET 2009
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TAK FOR 8 GODE OG
LÆRERIGE ÅR SOM
FORENINGENS FOTOGRAF
AF: MARTIN JENSEN

Når I læser dette nr. af “KORT & GODT” har jeg været
fotograf for foreningen for sidste gang.
Jeg har været på posten i 8 år. Det har været 8 gode
og lærerige år men her på det sidste har jeg haft
svært ved at finde motivationen til at rende rundt
og fotografere ved de forskellige arrangementer. Jeg
kunne mærke, at hvis det ikke skulle ende med, at min
fotohobby ville blive en, hvor jeg hver gang kom til at
sige: ”Ååååååååååååh nu igen!”, så var det blevet tid
til at stoppe mens legen stadigvæk var god. Så det er
det, jeg valgte at gøre, og jeg stoppede så, da dette års
landsseminar sluttede.
Jeg vil selvfølgelig gerne hjælpe den kommende
fotograf godt på vej - hvem det så end bliver. Med at
fortælle hvad jobbet består i osv.

Så derfor en tak til Jan Torp, der hev mig ind på posten
Tak til Stig Sørensen, der ønskede at fortsætte
samarbejdet med mig, da han overtog redaktørposten
efter Jan.
Men der er to, der skal have en meget stor tak,
og det er Heidi Larsen og Sara Busch for i havde
mange opgaver til mig ved hvert arrangement, og det
samarbejde, vi tre havde, var et rigtig godt teamwork.
Så tak for det gode samarbejde.
Men jeg har en meget stor tak endnu, og det er til alle
medlemmerne. Det har været dejligt at høre fra jer,
hvor glade I har været for mit arbejde, så det skal I
have mange tak for.
Til sidst vil jeg ønske jer alle en rigtig god sommer
og glæde mig til vi ses igen til de kommende
arrangementer i foreningen.

Men nu ser jeg frem til at kunne nyde de kommende
arrangementer i foreningen meget mere.
Jeg vil til sidst sige en stor tak til de redaktører og
webmastere, jeg har arbejdet sammen med. Jeg synes
vi har haft et rigtig godt samarbejde, som jeg har været
glad for, og som har været lærerigt for mig.

Med venlig hilsen
Martin Jensen
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NU LANGT FLERE
LINKS TIL MERE VIDEN
KILDE: WWW.CSH.DK
Center for Små Handicapgrupper har netop afsluttet en
gennemgang af samtlige 359 diagnosebeskrivelser på
hjemmesiden www.csh.dk. Medarbejderne har ikke rettet
selve beskrivelserne - de skrives af læger, og opdateres
løbende. Men de har bl.a. rettet utallige “døde” links.
Samtidig har de tilføjet flere links til beskrivelserne, så
de nu er oppe på omkring 4000 links - eller mere end 10
i snit pr. diagnose.

Hvis det er længe siden, du sidst har kigget på din
diagnose, din søns eller datters, eller en diagnose du
har kendskab til i forbindelse med dit arbejde, opfordrer
Center for Små Handicapgrupper dig til at kigge på
beskrivelsen nu.
Kilde: www.csh.dk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SJÆLDNE DIAGNOSER LAVER
PATIENTUDDANNELSE
– NYT SATSPULJEPROJEKT

KILDE: SJÆLDNE DIAGNOSER - WWW.SJAELDNEDIAGNOSER.DK
Sjældne Diagnoser har fået en bevilling fra
Sundhedsstyrelsens pulje ”Styrket sundhedsindsats for
socialt udsatte og sårbare grupper”. Bevillingen er på
2,8 mio. kr. og skal bruges til at lave patientuddannelse
og aktiviteter omkring netværksdannelse for sjældne
patienter og deres familie.
Det særlige ved at have en sjælden sygdom er, at der
kun er ganske lidt viden om sygdommen, og hvordan
man lever med den. Udover at skulle mestre selve
sygdommen og dens konsekvenser, opstår der ofte også
en række problemer af følelsesmæssig, eksistentiel og
personlig karakter. Sjældne sygdomme er som oftest
arvelige, og det betyder, at flere familiemedlemmer kan
være ramt eller være bærere af sygdommen. Mange af
de sjældne patienter er børn.
Derfor er der brug for, at sjældne familier kan danne
netværk og få uddannelse og træning omkring dét

at leve med en sjælden sygdom. Med bevillingen får
Sjældne Diagnoser, i samarbejde med Center for
Små Handicapgrupper samt en række andre aktører,
mulighed for at udvikle og afprøve patientuddannelse i
et netværks- og familieperspektiv.
Målgruppen er først og fremmest sjældne familier uden
relevant netværk eller andre tilbud, fx fordi der ikke
er en patientforening for den pågældende diagnose.
Men også allerede eksisterende patientforeninger vil
kunne deltage i projektet og anvende dets resultater,
og Sjældne Diagnosers medlemsforeninger vil løbende
blive inddraget i projektet.
Projektet forventes igangsat i løbet af efteråret 2009.
Projektet kan løbe til og med 2012.
Kilde: Sjældne Diagnoser - www.sjaeldnediagnoser.dk
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STØRRE INDFLYDELSE PÅ EGET LIV FOR
BØRN OG UNGE MED HANDICAP
FRA: NYHEDSBREVET, SERVICESTYRELSEN

Børn og unge med handicap skal have mulighed
for selvbestemmelse
og indflydelse som andre
jævnaldrende. Nyt materiale viser vejen til mere
selvbestemmelse for børn og unge med handicap.
Servicestyrelsen præsenterer materiale, der kan bruges
af børn og unge med handicap som inspiration til, hvordan
de kan bruge deres indflydelse og selvbestemmelse.
Materialet er blandt andet baseret på erfaringer
fra 8 udviklingsprojekter støttet af Indenrigs- og
Socialministeriet. Servicestyrelsen præsenterer både
materiale, der henvender sig til børn og unge samt
materiale, der er rettet imod fagpersoner.
Karen Ellemann, indenrigs- og socialminister: ”Børn
og unge med handicap skal som andre på samme
alder høres, inddrages og træffe egne valg. Vi ved, at

mange børn og unge med handicap kan møde særlige
forhindringer og har behov for støtte, når de vil realisere
ønsker og når de inddrages i beslutninger, der vedrører
dem. Med initiativet her er vi i gang med at udvikle
og formidle redskaber, som kan hjælpe børn og unge
med handicap til at få mere indflydelse på deres egen
tilværelse”.
Mere information
Kontakt Janina Gaarde Rasmussen, Servicestyrelsen,
tlf.: 57 67 46 46 el. jra@servicestyrelsen.dk
Læs mere om større indflydelse på eget liv for børn og
unge med handicap og hent brochuren
Afmeld nyhedsbrev
Servicestyrelsen - Social viden til gavn

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TAK TIL ALLE
SPONSORERNE:

HOTEL FJORDGÅRDEN I RINGKØBING
HOTEL KOLDING FJORD
AALBORG ZOO
REE PARK - EBELTOFT SAFARI
ECCO
CARLSBERG/COLA
BRØNDBY IF
FC. MIDTJYLLAND
FÅRUP SOMMERLAND
KVICKLY XTRA HELSINGØR
SMYRIL LINE
OB
NORDEA HØRSHOLM MIDTPUNKT
VALORA TRADE
MERRILD KAFFE
DONG
BOG & IDE HØRSHOLM
MY TRAVEL (NANSENSGADE 19.3)
EL-FAGMANDEN (EL-SALG & SERVICE)
D.F.D.S. SEAWAYS
DJURS SOMMERLAND
SKANDINAVISK DYREPARK
NORDSØEN OCEANIUM
CLICK FOTO NÆRUM
FISKERI & SØFARTSMUSEET /SALTVANDSAKVARIET
ESBJERG
POLITIKKENS FORLAG
CLICK FOTO
AQUA FERSKVANDS AKVARIUM SILKEBORG
BRØNDBY IF.
DEN DANSKE BANK HØRSHOLM MIDTPUNKT
NORDEA KONGEVEJSCENTERET HØRSHOLM
FRELLSEN CHOKOLADE
SUPER BEDST/DALGAARD SUPERMARKED
KONGEVEJSCENTERET HØRSHOLM
VICTOR DIN TØJMAND HØRSHOLM GÅGADE
CENTER KLOKKEN HØRSHOLM GÅGADE
MOLS LINIEN
STOREBÆLT (BROEN)
PUNKT 1
LOKALE FRA SKIVE:
MIRA (TASKEFORRETNING)
BOTEX
HARDY HOLM

SPAR KØBMANDEN I SKIVE
KVICKLY I SKIVE
ALM. BRAND
STEEN SKÅRUP
TINA KRISTENSEN
LOKALE FRA AABYBRO
CARSØE & AABY STÅL
LOKALE FRA FREDERIKSHAVN:
- GAMESTOP
- STRANDHAVE VÆRKTØJ
- SEEDS
- STJERNEBØRN TØJ
- PROFIL OPTIK
- GALLERI LARS FALK
- SKOUSEN
- BABYSAM
- JYSK
- LEGEKÆDEN
- ELLIOT LÆDERVARER
- BONNESEN (DIN TØJMAND)
- SUPER BRUGSEN
- SPAREKASSEN VENDSYSSEL
- NORDEA
- JYSKE BANK
- LAMPELAND
- PHOTOCARE
- PAS PÅ
- ENGSIG (BØGER OG PAPRI)
- SONOFON
- INTERSPORT
- MC SHOPPEN
- SPORTSMASTER
- DEICHMANN
- MØLLERS CYKELSHOP
- DANSKE BANK
- NORDJYSKE BANK
- ARBEJDERNES LANDSBANK
- MARINEHJEMMEVÆRNS AFDELING BONHVS 116
FREDERIKSHAVN
ANDRE:
- CIRKUS DANNEBROG
- OPOGHOP.DK
- LEGO CHARITY
- MATTEL
- NORDISK FILM
- KATTEGATCENTRET
- AQUA CENTER SILKEBORG
- DJURS SOMMERLAND
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SEMINAR 2009

VI VIL SIGE EN STOR
TAK TIL DE MANGE
SPONSORER,

der var os behjælpelige med gaver til vores lotteri i
forbindelse med foreningens 20 års jubilæum der blev
afholdt i pinsen.
Også tak for børnepassernes gaveoverraskelse til alle
børnene, som deltog i vores landsseminar i pinsen på
Hotel Fjordgården i Ringkøbing.
Uden Jeres hjælpsomhed var det ikke gået. En stor tak
til jer alle sammen.

En stor tak fra
Martin Jensen & Margit Sørensen
& fra børnepasserne:’
Tina, Kristina, Jesper og Thomas

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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OPSLAGSTAVLE
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GODE TIPS – NYTTIGE DATOER
I DETTE AFSNIT HAR VI GODE RELEVANTE TIPS, FORESPØRGELSER/EFTERLYSNINGER,
RELEVANTE BØGER. NYTTIGE DATOER PÅ RELEVANTE ARRANGEMENTER EKSEMPELVIS
REHAB MESSEN. M.M.

I JOB NU
På hjemmesiden www.ijobnu.dk finder du informationer
om nogle muligheder for, at fremme job søgningen på
trods af nedsat funktionsevne.
VISO
Gratis rådgivning til dig , der er noget specielt og har
brug for rådgivning om handicap, sociale problemer eller
specialundervisning.
Læs mere om Viso på: www.spesoc.dk
IBS INVALIDEORGANISATIONERNES BRUGERSERVICE
IBS drives af de samvirkende invalideorganisationer, de
udfører nogle serviceopgaver for handicappede.
1) IBS tildeler parkeringskort (invalidevognsskilt)
2) IBS formidler billigere Falck - abonnementer til
invalidebilister
3) IBS udsteder ledsagerkort til DSB
Disse oplysninger er fundet på www.handicap.dk
CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE
Center for ligebehandling af handicappede er et offentligt
center, som arbejder for at skabe bedre vilkår for alle
handicapgrupper i Danmark.
De undersøger og dokumenterer forhold, som vanskeliggør
handicappedes deltagelse i samfundet.
Deres viden er rettet mod alle med en handicappolitisk
interesse - lige fra privatpersoner til professionelle i
offentlige og private virksomheder.
Kilde: www.clh.dk
CSH - CENTER FOR SMÅ HANDICAPGRUPPER
CSH er et tilbud til brugere og fagfolk.
Center for Små Handicapgrupper ser det som sin
fornemste opgave, at hjælpe mennesker med handicap,
pårørende og behandlere til en hurtigere og mere
fyldig viden om specifikke handicap, konsekvenser
og muligheder for at understøtte den handicappedes
livsudfoldelse. Alle kan henvende sig direkte til Center
for Små Handicapgrupper. Det gælder både fagfolk og

privatpersoner, som har brug for information og/eller
rådgivning om sjældne handicap.
Adresse: Center for Små Handicapgrupper, Bredgade 25 F,
5. sal, 1260 København K.
Tlf.: +45 33 91 40 20 Fax :+45 33 91 40 19
Telefontid: Mandag - torsdag 9-14 og fredag 9-13
E-mail: csh@csh.dk
Disse oplysninger er fundet på hjemmesiden:
www.csh.dk
DEN UVILDIGE KONSULENTORDNING PÅ
HANDICAPOMRÅDET (DUKH)
DUKH er en gratis konsulentordning der rådgiver og
informerer borgere og myndigheder.
De træffes på tlf. 76 30 19 30
Hjemmeside:www.dukh.dk
HJEMMESIDEN HANDICAPPORTALEN
Handicapportalen er en side der samler alt, hvad der sker
på handicapområdet.
hjemmeside: www.handiocapportalen.dk
TILGÆNGELIGHED I FERIE - DANMARK
På hjemmesiden www.godadgang.dk kan du checke
tilgængeligheden på mere end 3.000 hoteller, forlystelser
og museer i Danmark. Det er foreningen Tilgængelighed
for Alle, der står bag hjemmesiden.
HANDICAP-DATING PÅ NETTET
Handicappede der ønsker at få en kæreste eller ven i
samme situation kan benytte sig af et forum på nettet. Se
mere på www.handicap-dating.dk.
HJEMMESIDE OM HANDICAPPOLITIK
Danske Handicaporganisationer er handicapbevægelsens
paraplyorganisation. På deres hjemmeside kan du læse
om handicappolitik.
hjemmeside: www.handicap.dk
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OPSLAGSTAVLE

------------------------------------------------------------------------------------------------------

KALENDER

-------------------------------------------------

RELEVANTE DATOER

FLYTTEANMELDELSE, KONTINGENTSATSER MM.

KONTINGENTSATSER
Ungdomskontingent for dværge
mellem 16 og 25-årige: 125 kr.
Dværge og pårørende: 300 kr.
Støttekontingent for passive
medlemmer: 150 kr.
Vedtaget på generalforsamlingen
30. maj 2009

---

FLY

---

---

NATIONALE ARRANGEMENTER:

Kasserer:
Laila Thode Jensen
Tlf.: +45 59275480
Mail: ltj@lfvdk.dk

INTERNATIONALE
ARRANGEMENTER:

Efterårsseminar 2009

World Dwarf Games i Belfast
2009
Tilmelding til internationale
arrangementer sker til:
Daniel Harris

TTE

---

FORENINGSINFORMATIONER
Alle henvendelser vedrørende
kontingent, rettes til:
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Returadresse: Åvej 9A, 4440 Mørkøv, Danmark

BESTYRELSEN

-------------------------------------------------

Formand
Karina Sofie Pedersen
Løkkenvej 95
9490 Pandrup
Tlf.: 98 88 20 08
Mail: kp@lfvdk.dk
-------------------------------------------------

Næstformand
Lene Hansen
Vanløse Allé 62, 1. th.
2720 Vanløse
Tlf. : +45 38718385
Mail : lha@lfvdk.dk
-------------------------------------------------

Suppleant
Dorte Sørensen
Stadion Alle 3
9881 Bindslev
Tlf. +45 98938645
Mail : ds@lfvdk.dk
-------------------------------------------------

Medlem
Irene Vester Petersen
Horsevang 13
2740 Skovlunde
Tlf.: +45 36172173
Mail : lvp@lfvdk.dk
-------------------------------------------------

Ekstern revisor
REBO Revision og Bogføring
Tlf.:+45 97527688

-------------------------------------------------

Kasserer
Laila Thode Jensen
Åvej 9A
4440 Mørkøv
Tlf.: +45 59275480
Mail: ltj@lfvdk.dk
-------------------------------------------------

Medlem
Dan Jakobsen
Mastruplundvej 85
9530 Støvring
Tlf.: +45 51807654
Mail : dj@lfvdk.dk
-------------------------------------------------

Medlem
Michael Hansen
Kayerødsgade 44, 2. th
9000 Aalborg
tlf. +45 40843374
Mail: mh@lfvdk.dk
-------------------------------------------------

Suppleant
Mie Torp
Plantagevej 23
5462 Morud
Tlf.: +45 51900436
Mail : mt@lfvdk.dk
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

Medlem/Sekretær
Heidi Schoch
Ryvangs Allé 78 st.
2900 Hellerup
Tlf.: +45 39404258
Mail: hs@lfvdk.dk
-------------------------------------------------

Suppleant /
International Kontakt
Daniel Harris
Tolderlundsvej 44 B
5000 Odense C
Tlf. +45 61655666
Mail : daniel_harris85
@hotmail.com

-------------------------------------------------

Medlem
Simon Eriksen
Øresundsvej 56, 2. Th.
2300 København S
Tlf. +45 22491841
Mail : se@lfvdk.dk
-------------------------------------------------

Intern revisor
Thomas Sørensen
Højlundsvej 127
7800 Skive
Tlf.: +45 22534491

-------------------------------------------------

Intern revisor
Kirsten Rønhoff Hansen
Gartnerhaven 4
4230 Skælskør
Tlf.:+45 58196079
Mail: krh@lfvdk.dk
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