Bestyrelsesmøde i Epilepsiforeningen Sydsjælland d. 4. maj 2017

Til stede: Erik, Gudrun, Charlotte og Lisbeth
Fraværende: Thomas

1.

Godkendelse af referat d. 6. februar 2017
Godkendt

2.

Diverse informationer fra Hovedbestyrelsesmødet d. 8. april
Erik orienterede at vi har sagt ja til at holde stormøde i lighed med det i Næstved.
Foreningen booker en foredragsholder og beslutter en dato for afholdelse foredraget.
Det bliver i oktober eller November 2017. Kredsforeningen beslutter hvor det
afholdes.
Erik undersøger om vi kan låne festsalen på Hindholm skole.
Hovedforeningen står for udgifterne.

3.

Generalforsamling:
Hovedbestyrelsen har besluttet, at der fremover skal sendes referater af kredsenes
generalforsamlinger til landskontoret. De sendes ind sammen med
kredsindberetningerne.
Øvrige referater fra vores bestyrelsesmøder skal ligeledes sendes til Landskontoret –
Per Vad
Det er besluttet at alle referaterne lægges ud på Epilepsiforeningens hjemmeside så
medlemmerne kan følge med i hvad der sker i deres kredsforening

4.

Børneattester:
Laver vi noget for børn under 15 år, skal vi have børneattest. Vores
personoplysninger sendes til direktøren, så sørger han for resten.

5.

Workshop for bestyrelsen:
Til november indkaldes til en fælles workshopshopdag for alle
kredsbestyrelsesmedlemmer.

6.

Kommende arrangementer:
Forslag – medlemsarrangementer:
Besøg i Birkegårdens haver
Besøg på Geocenter Møn, Thorsvang Museum på Møn
Familiedag med folkedans, kaffe/te og kage.
Lisbeth har kontakt til to spillemænd der godt vil komme og spille op. Den ene
spillemand – Bent er god til at få børn og voksne med ud på gulvet.
Erik finder lokale i Fakse. Forslag til datoer 6. august eller 20. august. Herefter tager
Lisbeth kontakt til Bent for at lave en aftale med ham.

Foreningernes dag:
DH i Vordingborg afholdte sidste år Foreningernes Dag i Mønshallerne. Det var en
dag hvor alle handicapforeninger kunne mødes på tværs og skabe kontakter.
Erik, Gudrun og Lisbeth deltog.
Vi vil i år igen deltage i et lignende arrangement. Vi vil undersøge/holde øje med, om
der kommer noget i et andet område i kredsen
Nak og Æd:
Erik foreslog noget der minder om Nak og Æd (fjernsynsprogram). En familiedag
med aktiviteter, mest for børn. Erik kender en der kan noget med natur.
Gudrun foreslog at kontakte de to fra fjernsynet og høre om de er interesseret i at
lave noget for kredsen. Gudrun tager selv kontakt.
Grillfest:
Erik foreslår en grillfest med dans for medlemmerne. Erik vil lægge hus til. Der skal
findes nogle datoer.
Generalforsamling:
Vi holder generalforsamling i Vordingborg d. 23. jan. 2018
Charlotte tager kontakt til Vordingborg frivillighedscenter for booking af lokale samt
indmeldelse til centret.
Lisbeth sender oplysning om centeret til Charlotte.
Revy Marts 2018:
Gudrun arrangerer.
7.

Billeder på foreningens hjemmeside.
Er man interesseret i at vise sit portræt på Epilepsiforeningens hjemmeside. Skal vi
sende et billede til Per Vad.

8.

Medlemskab til frivillighedscenter Næstved.
Vi er medlem. Charlotte undersøger om vi har betalt kontingent.

9.

Evt.
Thomas har trukket sig ud af bestyrelsen. Erik kontakter Bo for at høre om han
træder ind i bestyrelsen

Referent Lisbeth

