Holbæk-Odsherred

Nyhedsbrev august 2018
● Hjernesagens direktør Klaus Legau har opsagt og er fratrådt sin stilling med

udgangen af august. Han er blevet ansat LEO PHARMA som manager.
Stillingen slås op og Lise Beha er konstitueret i stillingen.
● Sundhedsdagen 2018 som stod i Hjernens tegn med foredrag af Troels Kjær.
O – 1- 2- og 3die klasse tegnede tegninger om sund levevis, som gavner hjernen og forbygger sygdomme. 2 klasser vandt – 1 fra St. Merløse og 1 klasse fra
Mørkøv. Præmien er besøg af 2 læger fra børneliv, som er helt fantastiske til at
teste børnenes viden. Håber det bliver omtalt i vores næste blad.
● Vi arbejder meget intenst med planlægning af medlemsmøde 29 / 11 – 2018

med HJERNESUND MAD. Mere om dette senere.
● Sundhedsdagen 2018 er i styregruppen evalueret meget positivt. 2019 kom-

mer til at stå i Hjertets tegn. Det bliver 22.06.2019.
● Rednings helikopteren: hver femte udrykning er til patienter ramt af blodprop

eller blødning i hjernen. De første 4 måneder er antal udrykninger steget med
20% - en stor hjælp til bedre overlevelse.
● Ændring i programmet:

20.09.2018 Vi får ikke besøg af Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen. Hun er
optaget af andre opgaver. Kommunalpolitiker og formand for socialudvalget i
Holbæk kommune Bente Juul Røttig kommer og holder foredrag.
15.11.2018 Besøg på Samsøvej. Tidspunkt ændret til kl. 15:15.
● Nyt kassereren:

Der arbejdes på Mobile Pay - og den vil være klar om kort tid.
● Vi håber at se så mange medlemmer som mulig til vore møder.
● Et stort ønske om ALLE vil overholde tilmeldingsfristen til møderne – det er

nemmere for planlæggerne.
Mange hilsner.
På bestyrelsens vegne
Ilse og Henrik.
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