Epilepsiforeningen (indsæt kredsnavn…)
Bestyrelsesmøde d. ……. 2017

Dagsorden for møde d.3 august 2017
Tid : kl. 19.00
Sted : Frivillighuset Trøjborg
Deltagere: Rikke Malene Rogers, Ellen Marie Kaae, Else G. Kristensen, Niels Henrik Pedersen, Brian
Pedersen, Lene Ward.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

2. Siden sidst – opfølgning på beslutningerne fra sidst
Bestyrelsens sammensætning er :
Formand : Rikke Malene Rogers
Næstformand : Lars Hvid
Kasserer : Ellen Marie Kaae
Sekretær : Else G. Kristensen
Øvrige medlemmer : Niels Henrik Pedersen
Brian Pedersen
Lene Ward
Epilepsiforeningen, Kreds Østjylland har modtaget 12.500 kr. til forbedring af
foreningens computersystem. Pengene er givet af Sct. Georgs Gilderne.
Der arbejdes fortsat på at få flere administratorer til vores Facebookside
Der arbejdes videre med at lave et arrangement for pårørende i Silkeborg. Hvis
det kan lade sig gøre at få de relevante aftaler i hus forventes det at afholde
arrangementet lørdag d. 7 oktober 2017. Det kan også være startskuddet til at
etablere forældrenetværk og evt. pårørendekursus.

Side 1 af 2

Epilepsiforeningen (indsæt kredsnavn…)
Bestyrelsesmøde d. ……. 2017

Der er tilmeldt 49 personer til Randers Regnskov. Derudover er der 5 fra
bestyrelsen som også deltager.
3. Økonomi
Kredsen har modtaget 12.500 kr. fra Sct. Georgs Gilderne i Århus. Pengene
vil blive brugt til at forbedre foreningens computersystem.
Det har vist sig at det ikke er muligt at få mobilpay til foreninger. Kassereren
vil se om der dukker andre muligheder op indenfor området.
Kredsforeningen har skiftet bank til Danske Bank.
4. Orientering fra formanden
Der har været falske/ mail i omløb – tilsyneladende fra Epilepsiforeningen, Kreds
Østjylland.
Rikke Malene vil videresende invitation til ”Hjernen i fokus 2018” i Århus til
bestyrelsen, hvis der er nogen som har mulighed for at deltage.

5. Næste møde : onsdag 27 september 2017

Referent Else Kristensen…
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