
 KOM MED TIL GENERALFORSAMLING  KOM MED TIL GENERALFORSAMLING 
I BÆKKENSMERTER.DKI BÆKKENSMERTER.DK

Lørdag d. 5. marts 2022 kl. 11-17 påLørdag d. 5. marts 2022 kl. 11-17 på
Hotel Best Western i FredericiaHotel Best Western i Fredericia

På generalforsamlingen er der valg til bestyrelsen samt godkendelse af årsregnskab og budget. 
Formanden fremlægger formandsberetningen for året, der gik, og fortæller om foreningens pla-
ner fremadrettet. 
Du kan læse mere i foreningens vedtægter på www.baekkensmerter.dk.

Resten af dagen – mini-workshop med funktionel hjernetræning
Efter generalforsamlingen skal vi bruge nogle timer i selskab med Metteemilia Nørregård, der til 
dagligt underviser i funktionel hjernetræning. Metteemilia er uddannet fysioterapeut med spe-
ciale i børn, og derudover underviser hun i funktionel hjernetræning, hvor hun hjælper men-
nesker med senfølger efter hjernerystelse, stress og kroniske smerter. Læs evt. mere på www.
mindsocial.dk

Festmiddag og aftenhygge
Bækkensmerter.dk arrangerer en skøn festmiddag kl. 19.00 lørdag aften. Der er en egenbetaling 
på 250 kr., hvis du vælger at deltage i denne. Beløbet dækker 3-retters festmenu og alle drikke-
varer til middagen. 
Det er gratis at deltage udelukkende i dagsarrangementet. 

Praktisk info: Tidspunkt: 5.3.2022 kl. 11.00-17.00

Sted: Hotel Best Western, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia. www.hotel-fredericia.dk/
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Transport: Foreningen yder tilskud svarende til DSB’s takster, hvis du har mere end 50 km til Frede-
ricia fra din bopæl. 

Overnatning:  Foreningen tilbyder at betale overnatning i enkeltværelse, hvis du har mere end 50 
km fra din bopæl til hotellet. 

Tilmelding: kan kun ske til Nina Fischer-Nielsen på fnnina76@gmail.com
Tilmelding med overnatning:           senest 21. januar 2022
Tilmelding kun dagsarrangement: senest 18. februar 2022 
Der begrænset antal pladser og det er efter først-til-mølle

Betaling: Du bedes overføre beløbet ved tilmelding til mobilepay 86603 eller til foreningens konto 
1551 3634248. Det koster 250 kr. at deltage i festmiddag. Skriv venligst ved tilmelding om du tilmel-
der dig dagsarrangement, dagsarrangement og festmiddag, eller dagsarrangement, festmiddag og 
overnatning. 

Spørgsmål? Ring til Nina på 29 93 18 41 eller skriv til fnnina76@gmail.com

Vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen. 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen i Bækkensmerter.dk
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