CAFE RUSFRI

Åbningstider
Mandag: Lukket
Tirsdag: Kl. 12.00 - 20.00
Onsdag: Kl. 12.00 - 14.00
Torsdag: Lukket
Fredag: Kl. 15.30 - 20.00

Kontakt Os

Gl. Hadsundvej 1,A
8900 Randers C
CVR NR: 35 30 68 89
Sparekassen
Reg nr: 6187
Konto nr:
0000053678

Direkte
93850133
Medarbejder
Kaj Larsen
20 13 87 42
Cafe Rusfri’s Venner
Anette Juul Sørensen
20820381

www.caferusfri.dk
caferusfri@gmail.com
caferusfrisvenner@gmail.com
Facebook.com/caferusfriranders

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
I CAFE RUSFR’S VENNER
ALLE INTERESSEREDE
- OGSÅ IKKE MEDLEMMER
ER VELKOMMEN TIL AT MØDE OP

TIRSDAG DEN 21. MARTS 2021 KL. 17.00

Til alle interesserede
Cafe Rusfri’s Venner afholder generalforsamling tirsdag den 21. marts 2021 i cafeen.
Mødet starter kl. 17.00. Husk, at du skal være medlem af foreningen for at være stemmeberettiget. Det vil være muligt at tilmelde sig foreningen både før og efter generalforsamlingen.
Programmet for aftenen er således:
Kl. 17.00 Velkomst v/formand Anette Juul Sørensen
Kl. 17.05 Generalforsamling med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af 2 stemmetællere
Formanden aflægger bestyrelsens beretning
Regnskabets forelæggelse og godkendelse
Fastlæggelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter
Valg af en revisor og en revisorsuppleant
Eventuelt

Kl. 18.30 Fællesspisning

BEFRI ANDRE FRA EN SKÆBNE SOM MIN

Alle der vil deltage i fællesspisningen, skal tilmelde sig på dagen ved inden kl. 12.00 at ringe eller sende
en sms til cafeens tlf. 93850133. Maden er gratis.

Gennem det meste af sin skoletid har Robin Jacobsen været udsat for mobning i svær
grad. Og han mener selv, at det er mobningen, som har udløst hans skizofreni.

Kl. 19.30 Foredrag v/ Robin Nedergaard Jacobsen

En engelsk undersøgelse har nemlig påvist, at bliver man mobbet som barn eller ung, er
risikoen for at udvikle psykotiske symptomer dobbelt så stor.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til caferusfrisvenner@gmail.com.
Indkomne forslag såvel som revideret regnskab vil blive fremlagt til gennemsyn på cafeens
hjemmeside 8 dage før generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Anette Juul Sørensen
Formand

Robin har taget en uddannelse som anti- mobbekonsulent og tager i dag ud og holder
foredrag på skoler og i virksomheder om den mobning han selv var udsat for, og om sin
sygdom for ad den vej at nedbryde fordomme om psykiske lidelser.
Robin, der som barn var en meget forsigtig, nærmest selvudslettende pige, er i dag en
selvbevidst ung mand med mange talenter og kompetencer. Han både maler, tegner,
skriver sange, og er ved at skrive en bog om sit liv.

