
Bestyrelsesmøde: DEF 23.05-17 kl.18.30 i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 2500, Valby  

 

Tilstede: Lone Nørager Kristensen, Maria Højme Schiøler, Ea Vie, Sheela Pohani, Linda King Miransky, Emil Rønnebech, Bent Johansen 

 

Afbud: Jens Dirk Andersen og Henrik Høffding 

 

Referent:  Sheela  

 

 

 

Punkter 

 

Beskrivelse 

 

Beslutning  
 

 

1 Hvad er der sket siden sidste 
bestyrelsesmøde? 

A Depotrummet på østerbro er blevet opsagt, 
der er udført en større oprydning. 
 
B Bestyrelsesreferater – gemmes? 
 
 
 
 
C Mailkorrespondance i bestyrelsen er ikke 
optimal 
 
 
 
 
 
 
D Facebook politik: 
Hvilke regler?  
 

A Relevante referater fra tidligere år, samt 
kasserapporter er opbevaret hos Ea.  
 
B Lone vender det med Peter O. 
Fremover vil bestyrelsesreferatet blive sendt til 
Maria, som efter at have godkendt det sender 
det videre til den øvrige bestyrelse.  
 
C Lone vil vise Maria hvordan man kan se om et 
bestyrelsesmedlem har læst sin mail. 
Lone vil følge op på det.  
Dette er for at sikre at der ikke sker 
misforståelser, og at alle 
bestyrelsesmedlemmer er involveret i 
kommunikationen i bestyrelsen.  
 
D Der har været misforståelser på facebook fx 
ved biograf arrangementet, her var der 
medlemmer som tilmeldte sig på facebook.  



Bestyrelsen drøftede at det er vigtig at 
informere medlemmerne at tilmelding til 
kommende arrangementer ikke skal ske på FB. 
Maria forsætter med at opdatere 
arrangementer og anden relevante 
informationer på facebook.  
 

 
(1) Præsentation af nyt bestyrelsesmedlem 

 
Hans funktion er indtil videre at være ad hoc. 
Emil er jurist, og har erfaring som 
foredragsholder.  
Bestyrelsen byder Emil velkommen og glæder 
os til at samarbejde med Emil, samt gøre brug 
af de kompetencer han besidder.  

 

 
2. Opfølgning fra HB-mødet 

 
Det er i hovedbestyrelsen blevet besluttet, at 
ved arrangementer hvor unge under 15 år 
deltager, skal der indhentes børneattester fra 
dem fra bestyrelsens som ønsker at deltage. 
  
 
 

 
Proces for indhentning af børneattester: 
- Per Vad indhenter børneattester, som 
herefter bliver opbevaret på landskontoret i 3 
år.  

 
3 Bakkearrangement 
 

 
Bakkearrangementet blev afholdt den 20.05-
17, hvor DEF Kreds København havde inviteret 
medlemmer på en Bakketur, hvor 
Foreningen betalte en stol del af turpasset.  

- Hvordan gik det? 
- Hvad var godt og hvad var mindre 

godt? 
- Hvad skal vi gøre anderledes næste 

gang?  

 
Positivt:  
Overordnet var der stor tilfredshed bland dem 
der deltog. Der var købte turbånd og endnu 
flere der var med til arrangementet. Hvilket vi 
synes var utrolig flot.  
Lone gav bakkearrangementet rigtig meget ros. 
Bestyrelsen takker for ros.  
 
 
 
 
 



Negativt: 
- bestyrelsen blev ved tilbagemeldinger gjort 
opmærksom der ikke var noget for de små – 
bestyrelsen diskuterede aldersgrænse, men 
besluttede at det er op til den enkelte familie 
at vurdere om arrangementet er relevant for 
deres børn.  
Bestyrelsen talte om hvad der er gældende i 
invitationen – dvs om informationerne i 
invitationen var klart beskrevet.  
 
-Desværre mangler der stadig en betaling –  
Fremover kan en løsning være at de tilmeldte 
betaler halvdelen af det de skal betale, som en 
form for depositum.  
 

 
4 Arrangementer 2017/18 
 

 
Bestyrelsen skal allerede nu begynde at 
planlægge fremtidige arrangementer.  
 

 
-DEF Kreds København skal ved næste 
arrangement have samarbejde med Kreds 
Nordsjælland. 
Kreds København og Kreds Nordsjælland skal 
fastsætte en dato for næste arrangement som 
er et oplysningsoplæg af evt. læge eller anden 
fagperson, der har med behandling af epilepsi, 
eller andet relevant i forhold til epilepsi. 
 
-09.06-18 er der landsmøde. 
 
- ”Skole for mig” arrangementet skulle være 
afholdt den 06.04-17, men desværre aflyst, 
idet der var for få tilmeldinger.  
Til dette arrangement er der bevilliget nogle 
penge fra Frederiksberg Kommune. 
Lone kontakter Charlotte for at se hvad 
bevillingen reelt indeholder. 



 Bestyrelsen arbejder derfor videre med at få 
stablet arrangementet på benene igen evt. i 
januar 2018 og håber på flere tilmeldinger 
næste gang. 
 - Bestyrelsen vil drøfte på næste 
bestyrelsesmøde om hvad arrangementet skal 
indebære.  
Evt forslag som Voksen-pårørende kursus var 
på tale i 2018.  
 
-Banko til julearrangement er blevet sat i beru.  

 
5 Skrivelse ud til medlemmerne 

 
Det skal være slut med at sende nyhedsbreve, 
det er dyrt i porto.  
Hvem kommer med et udkast?  
 
 
 

 
Det har tidligere været således at Kredsblad er 
blevet tilsendt til medlemmerne i papirform.  
Der er blevet brugt meget tid på at folde og 
sende ud og det er blevet rigtig dyrt at sende 
post. Derfor gøres dette ikke mere. 
Ea kommer med et udkast 
 

 
6 Økonomi 

 
Gennemgang af Driftregnskab 2017 

 
Ea gennemgik regnskabet, især er der to 
punkter er at bemærke på besparelsen. 
-udgifter som porto vil blive minimeret idet 
nyhedsbreve vil fremover ikke vil blive sendt 
ud.  
-Opbevaringsrum på Østerbro er blevet opsagt. 
-Frederiksberg Kommune giver penge til sociale 
arrangementer.  
Kreds København kan efter §18 søge bevilling 
fra hver kommune, dog er det vigtig at der 
begrundes med et budget for det pågældende 
arrangement.  
 
 
 



Ansøgningsfrist er i perioden forår/efterår. 
Maria skriver til Janni for at få et overblik over 
de enkelte kommuner og hvor mange 
medlemmer der er i hver kommune.  
 
De penge bevillinger kan anvendes 
 Til blandt andet faglige oplæg om forskellige 
emner fx: 
-Uddannelse og epilepsi 
-Epilepsi og psykologi 
-Epilepsi og social 
-Epilepsi og medicin 
 

 
7 Evt. 
 
 
 
 

 
Maria har modtaget en mail fra Lyreco, der 
forhandler kontorartikler. 
Skal Kreds København stadig have et 
samarbejde med Lyreco? Stadig medlem?  

 
Maria vil få tilsendt et katalog så vi kan se hvad 
de forhandler og hvad deres priser er. 

 

 

Næste bestyrelsesmøder i Valby Kulturhus: 

05.09-17  

07.11-17  


