
Epilepsiforeningen Sydsjælland Bestyrelsesmøde d. 14. august 2017 

 

Tilstede: Erik, Gudrun; Charlotte og Lisbeth 

1. Godkendelse af ref. d. 4. maj 

Godkendt 

 

2. Økonomi: 

Regnskabet  ser det godt ud. Charlotte sender regnskabet til gruppen. 

 

3. Bo – som er suppleant ønsker ikke at træde ind i bestyrelsen. Det er nok for 

ham 

at være suppleant. 

 

4.  Grill hos Erik – medlemsarrangement: 

Erik kan ikke d. 27. august 2017, som planlagt.  

Arrangementet skubbes til lørdag d.16. sept. 2017.  Det bliver fra kl. 13.00-

16.00. 

 

Gudrun bestiller forskellige salater hos Kvickly i Næstved. 

Tager hvide duge med, orange servietter og lys. 

 

Erik Køber div. kød , øl, vand, vin, kaffe og mælk  

Bestiller telt og stole. 

Lisbeth bager kager 

Tilmelding mandag d. 11. sept. 2017 til Erik. Pris bliver et symbolsk beløb på  

25,00 kr. pr deltager.  

 

Erik har lavet indbydelse 

 

5. Stormøde / Workshop: 

Bestyrelsen har givet tilsagn om at vil stå for et oplysningsmøde. 

Landsforeningen vil så lave en aftale med en foredragsholder. Bestyrelsen har 

endnu ikke hørt fra landsforeningen om det bliver til noget. Vi skal jo ud og 

finde egnede lokaler til arrangementet og helst i god tid. 

 

6. Andre arrangementer: 

Det har ikke været muligt at finde lokaler til en hyggeeftermiddag for familier 

med en spillemand.  

Det bliver udskudt til næste år. 

 

7. Frivillig fredag i Næstved: 

Åbning af det Nye Sociale Foreningernes Hus og frivillig fredag d. 29. sept. 

2017. 



Se invitationen. 

Gudrun og Lisbeth deltager.  Erik ser efter hvad vi har af materialer. Lisbeth 

tager bærbar med og DVD film om epilepsi.  

Gudrun tilmelder os. 

 

8. Generalforsamling 2018: 

Charlotte har meldt os ind i Vordingborg frivillighedscenter og booket lokale til 

d. 23. jan. 2018. 

Vi gør som i år - vi giver et måltid mad inden generalforsamlingen. 

 

9. Erik er bagud:  

Erik skal arbejde på ar få Facebook til at fungere. Det første forsøg fb skal 

slettes - men hvordan. Der er efterfølgende oprette 2 grupper – en lukket og 

åben. Den ene skal lukkes, den anden skal være tilgængelig for alle.  

Det er forvirrende for dem som søger os, for hvilken skal benyttes. 

 HJÆLP 

10.      Epilepsidag 2018: 

           Ligesom de tidligere år finder Lisbeth mulige egnede, som vi vil donere en  

           Gave til. 

           

11.      Evt: 

Der er folkemøde på Møn d. 25. og 26. august 2017. Det foregår på Fanefjord 

Skole i Askeby, Møn. 

D. 25. august er tilegnet for de unge. Følg med i FB gruppen og på 

hjemmesiden www.folkemødemøn.  Dagsorden for begge dage vedhæftet og 

Lisbeth deltager lørdag formiddag sammen med DH. 

 

 

Referent  Lisbeth   


