Referat af bestyrelsesmøde i Epilepsiforeningen Sydvestjylland, onsdag, den 24. maj 2017
kl. 18.00 - 21.30.
Vindrosen, Exnersgade 4, 2. sal, 6700 Esbjerg
Afbud til Benjamin senest 24. maj kl. 12 på benjamin@nissen-germansen.dk
eller tlf. 20 14 57 88
1. Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af referat:
Referat fra sidst godkendt, sendes til Per.
3. Orientering fra landsforeningen og andre:
A. HB - Børneattester.
Vi sørger for de nødvendige oplysninger på bestyrelsens medlemmer, og
sender dem videre.
B.
4. Kommende arrangementer:
A. Sundhedsmesse: Lørdag d. 7. oktober. Arr. Sædding Centret
Planlægning næste gang.
B. Sommerspil - Midt om natten. 29. juni til 15. juli 2017
"Bagel, bajer og billet til Midt om natten". Pris kr. 200. Lars har 15 billetter.
Tilmelding: Susanne
PR: Benjamin og Susanne. (deadline EPILEPSI 28/4)FB?
Obs rette mailadresse vedr. tilmelding: susanne.henriksen1@gmail.com
Ellers er alt på plads, der kan bestilles spisning og drikkevare ved bestilling
af billetter. Folk må meget gerne selv tage hynder/puder med. Er kommet i
Bladet, og bliver slået op på Fb
C. Music4free - Esbjerg festuge, Fredag, den 18/8 2017 Benjamin.
Det er stadig for tidligt at planlægge midt i festugen i august. Kommer på
næste møde.
D. Blue Water Arena - backstage (Carina har fundet nogle oplysninger).
Fællesspisning?
Prisen bliver min. 1.000 kr. Varighed ca. 1 time. Vi sætter det til uge 39, dog
ikke nærmere bestemt endnu.

E. Madlavningskursus - efterår 2017 - forår 2018. "Skønne singleretter - nemt
og bekvemt" - kontaktperson ved AOF: Brian Kronborg
19/9, 24/10, 21/11, 16/1, 20/2, 20/3. Alle gange fra 18-20.30 på
Danmarksgades Skole. Underviser er Frank Løkkegaard.
Planlægningen kører. Bliver efterspørgslen større end forventet, må vi lave
en venteliste. Frank medbringer selv madvarerne første gang, for at se hvor
niveauet ligger.

F. Weekend ophold: 9 - 11 marts 2018 (deadline bladet 26/10) har Benjamin
nyt?
Der skal hentes tilbud.
G. Spisehuset i Tjæreborg? (Richardts bror, Henning er indehaver)
God ide, der kan tages tog. Vi tænker 2/8 eller 6/9. Vi aftaler nærmere.
5. Netværkscafeen:
Grillarrangementer på Vindrosen, Esbjerg og/eller Brørup (Benjamin undersøger
muligheder)
Vi aftaler foreløbigt d. 7/6. Folk kan kaldes ind med kort varsel. Det arrangeres over
Fb som sidste år.
6. PR strategi?
Vi har 310 medlemmer i kredsen. Hvordan når vi bedre og bredere ud. Vi snakker
om en meningsmåling, spørge vores målgruppe og vore medlemmer. ? Susanne
tager et forslag om et evalueringsskema med næste gang, som kan sendes pr. mail
til medlemmerne. Desuden skal vi stadig bruge bladet, Fb siderne, som vores
forrige formand stadig er god til.
7. Ansøgning af puljer og fonde:
§ 18-midler og ikke-landsdækkende fonde
Der er søgt i Vejen kommune.
8. Økonomi:
Det er dyrt for foreninger med kontooverførsler, 5 kr. pr. gang. Der tages hensyn
vedr. kørselsgodtgørelse og lign. Desuden betales så meget som muligt med kort.
9.

Eventuelt
Der er kursus for fundraising 30. august, hvis nogle i bestyrelsen har interesse.

10.

Næste møde: Mødested, forplejning.
Vindrosen, Esbjerg 31/7 kl. 18

