Kære Kollega
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Så er der nyt fra bestyrelsen af FHK.
Som vedtaget på sidste generalforsamling, vedhæftet dagsorden for generalforsamlingen 2016. Der vil ud over
orientering om almindelig drift, blive orientering om fremtidige kurser vi har i støbeskeen. Økonomien vil blive
vendt, men vi synes det ser fornuftigt ud. Vores efterårs kursus og Generalforsamling nærmer sig med hastige
skridt. Som orienteret i den skriftlige indbydelse i fik med post i juni, bliver efterårskurset 2016 I et emne, vi ikke
har haft oppe før. Pedro Riviera er en af verdens førende kapaciteter inden for emnet: ” Funktionel neurologi”. Se
vedhæftede invitation, for nærmere orientering. Da vi fremlagde muligheden med Pedro som foredragsholder ved
sidste kursus, var der stor opbakning til at invitere ham, derfor håber vi denne opbakning stadig holder. Det bliver
anderledes og interessant, og emnet interesserer vores klienter. Bestyrelsen håber medlemmerne som sædvanlig
vil bakke op og I vil finde emnet interessant. Det sædvanlige sociale og faglige samvær er som altid garanteret på
Hindgavl i gode kollegers nærvær. Vi har interessante ting i støbeskeen til forår og efterår 2017. Scanvet og Kruuse
er med og sponserer. Så kan vi holde prisen, trods international anerkendt Amerikansk foredrags holder, med lang
flyrejse foran sig. Tak til begge. De er altid trofaste støtter til foreningen.
Husk at tilmelde og bakke op om foreningen. Tilmeld jer i god tid, det letter planlægningen enormt. Husk
højkvalitet kursus, super samvær, diskussion og andre faglige indlæg til latterlige 4000 inkl alt.
Vi ses på Hindsgavl til august
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