Landsforeningen For Ædru Livsstil
Danmarks Afholdsforening

Efterårskursus 27-28. okt. 2018 på ”Feriecenter Slettestrand”

.
Slettestrandvej 140, 9690 Fjerritslev. Tlf.: 98 21 70 44

Feriecenter Slettestrand ligger i naturskønne omgivelser med fine faciliteter.
Se mere på http://slettestrand.dk/
Temaet for weekenden ”Landsforeningens fremtidige arbejde og tilpasning til nutiden”

Der har gennem flere år været tradition, for at foreningen afholder efterårskursus, den sidste
weekend i oktober, hvor sommertiden ophører. I år bliver det lidt anderledes end de
foregående år, da der er opstået en ekstraordinær situation i foreningen, bruges søndagen på
et ekstraordinært årsmøde og lørdag på debat.
Foreningens love og bestemmelser har hidtil været betragtet som ”hellige” og
hovedbestyrelsen ønsker at høre medlemmernes meninger og forslag til ændringer og
tilpasninger af disse til nutiden, således hovedbestyrelsen kan forberede ændringsforslag til
vedtagelse på det ordinære årsmøde 2019 Dette for at sikre foreningens fremtid og udvikling
Lørdag eftermiddag vil der være oplæg og debat
Vi håber du har forberedt dig hjemmefra med tanker og ideer!

Program for weekenden
Lørdag d. 27. oktober.
Kl. 11-11:45 Ankomst og indkvartering
Kl. 12:00 Frokostbuffet
Kl. 13:00 -16:00 Velkomst og start på weekenden med oplæg og debat
• Debat og forslag om tilpasning og ændringer af formål og bestemmelser for
D.A.F.
• Erfaringsudveksling og ideer til, hvordan gør vi foreningen mere dynamisk og
tilpasser den til nutiden for at tiltrække nye og yngre medlemmer, såvel lokalt
som på landsplan.
Der vil være pause med eftermiddagskaffe og kage på et passende tidspunkt
Kl. 16:00-18:00 Tur til stranden for at samle appetit til festmiddagen eller
afslapning på centret
Kl. 19:00 3 retters festbuffet. Herefter kaffe, hygge og socialt samvær
(spontane indslag til underholdning er velkomne)

Søndag d. 28. oktober.
Kl. 08:00-09:30 Morgenmad
Kl. 09:00 Hovedbestyrelsesmøde
Kl. 10:00 Ekstraordinært årsmøde. (Se vedhæftede indkaldelse og dagsorden)
Kl. 12:00 Frokostbuffet + kaffe
Herefter afsked/afrejse og på gensyn
Der er kaffe, the, isvand og frugt fra buffet i mødelokalet under hele opholdet.

