
Epilepsiforeningen Midtsjælland 

Referat af bestyrelsesmøde 28 august 2017 kl.  16,00 – 19,00. 

Mødested: Frivillig Center Roskilde, Jernbanegade 21 a 4000 Roskilde 

Næste møde: 11 september 2017 kl. 19,00 på Frivillig center Roskilde  

 

Deltagere: 

Betina Wilcken (formand) 

Gisela Nørgaard Swensson (næstformand) 

Klavs Jeppesen (bestyrelsesmedlem) Afbud  

Berit Andersen ( formand Vestsjælland) 

 

 

1) Godkendelse af dagsorden: Vi bestræber, at sende dagsorden ud, mindst 5 dage før møde afholdelse. 

Send til gis@gisjo.dk hvad i ønsker med på kommende dagsorden 

2) Formanden siden sidst, og orientering: 

Berit har hjulpet os godt i gang, også med brugen af tablet. Vores velkomst breve, er nu pr. dags dato sendt 

ud til medlemmerne i Midtsjælland. (via e-mail) Bemærk, at vi inviterer til kom og mød hinanden aften den 

2 oktober 2017, hvor alle er hjertelig velkommen. Invitationen kan ligeledes findes på vores Facebook 

gruppe. 

Vi mangler fortsat at få børneattester, også på dem der hjælper os med vores arrangementer 

Orientering, der er årsmøde/konference og landsmøde den 8, 9 og 10 juni 2018 

BW sender øvrige bestyrelsesmedlemmer referat fra HB s møder, dette kontinuerligt 

Korte meddelelser til medlemsbladet sendes til Per Vad 

2A) vi drøfter igen paragraf 18. Vi kan søge i Roskilde, Køge, Greve, Solrød og Lejre kommune. Derudover 

lokale fonde, og spillehaller. Dette skal være gjort sent efterår. Vi lægger plan for hvornår vi senest søger, 

og udgangspunktet er, at vi benytter en skabelon, som selvfølgelig tilpasses. Vi har fået skabelon fra BW, 

som vi vil støtte os til. BA finder ansøgningsfrister på kommunerne 

3) Økonomi: Intet nyt, siden sidst. BW har adgang til vores konto, så økonomi kan følges 

Gentaglse: 

Vi begynder med et tilskud forår og et tilskud efterår, der udregnes efter medlemstal fordelt i geografisk 

område 

mailto:gis@gisjo


 

 

 

4) Dagsordenspunkterne: Vi har flere gode forslag til kommende arrangementer. Vi vælger 2 af dem vi sidst 

drøftede. Det er dem vi i første omgang vil koncentrere os om. Da der desværre er afbud fra Klavs, 

beslutter vi at tage et ekstra møde den 11 september. Da Klavs har været i dialog med Maria fra 

epilepsiforeningen i København, og har materiale til vores overnatningstur. De to temaer er som følge: 

2- Sejltur evt. med madpakker/madkurv, der bliver foreslået ved Lyngby evt. kanalrundfart 

3- Overnatnings- telttur med, bål og hygge, måske et sted hvor der også er shelter kunne være et sted som 

(Tadre mølle) 

Gentagelse: 

Vi har fordelt de 2 temaer, så vi hver undersøger muligheder, priser mm. Derefter mødes vi og lægger en 

plan og finder nogle mulige datoer. Vi arbejder efter at have det klar således, at det kan komme med i 

medlemsbladet, og måske kan få hjælp til at administrerer tilmeldinger. Vi har besluttet at vores 

arrangementer skal være åben for alle i epilepsiforeningen, og at vi i nogle af temaerne vil forsøge at 

samarbejde med København. KJ tager kontakt til Maria fra København 

Gentagelse: 

Vi skal undersøge fordelingen af de 229 medlemmer,  og hvilken målgruppe medlemmer der er i vores 

kreds.  Vi mener det er vigtigt viden, at kende fordelingen af aldersgrupper og antal, når vi arbejder på at 

glæde og møde medlemmerne 

 5) Vi havde besøg af bjørn, der tidligere har været medlem af epilepsiforeningen. Bjørn kommer igen, og vil 

gerne deltage sporadisk i kreds Midtsjælland 

 

Årshjul for arbejdet i Kreds Midtsjælland 2017/2018 
Vi vil have vores eget årshjul, således at vi nemt kan gennemskue vores aktiviteter, gøremål og forsøge, at 

planlægge det efter epilepsiforeningens aktivitets kalender. 

Den skal være dynamisk, således, at vi kan tilrette den. 

Juni: Bestyrelsesmøde. Punkt: Evt. et forum for 15-19 årige, hvor de kan skrive om alt hvad de har på 

hjertet 

juli 10 mødes i Roskilde 

28 august næste bestyrelses møde kl. 19 Frivillig center i Roskilde, adresse se øverst 

11 september bestyrelses møde, hvor vi fastsætter datoer, for vores kommende arrangementer 

2 Oktober: Kom og mød hinanden, få en sandwich og en hyggesnak, mød os i bestyrelsen 


