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1. Godkendelse af dagsorden og referat, 

- Der tilføjes et punkt til dagsorden som hedder forplejning til bestyrelsesmøderne 

2. Status siden sidst 

2.1 opfølgning på sidste møde og referat 

- Status på fb gruppen er, at den er lavet offentlig, og der er styr på gruppens 

administratorer samt med-adminstrator.   

 

3. Zoo arrangement  

 3.1 hvor står vi nu  

- Dato fastlagt til 9/9.  

- Pris er 195 pr. person ved min 20 deltagende – og maks. 50. Sidste tilmeldingsfrist er 4. 

september.  

- Status er at der lige nu er 5 tilmeldingerne.  

- Der tages en beslutning for hele bestyrelsen, om at alle deltager aktivt og hjælper til ved 

Epilepsiforeningen Nordjyllands arrangementer, og på bekostning af dette, er det som 

udgangspunkt gratis for bestyrelsesmedlemmer at deltage ved vores arrangementer.  

- Tanken er at der indhentes tilbud fra forskellige sandwichbarer. Vi starter med at 

indhente tilbud ved zoologisk have. Derudover købes der en kasse sodavand.  

- Bestyrelsesmedlemmerne ankommer ved Zoo kl. 9.30, for at være der, og tage imod 

deltagere.  

- På dagen aftales der et sted hvor vi spiser frokost afhængig af vejr.  

 

3.2 hvem laver hvad  

- Casper får styr på sandwich. Sender mail rundt om hvad han finder ud af. 

- Anne Charlotte køber en kasse sodavand og tager med. Halv liters sodavand med 

skruelåg. Mindes om at medbringe kvittering, så hun kan få refunderet sit udlæg ved 

Casper.  

4. Aktiviteter  

 4.1 tiltag til kommende aktiviteter bl.a. bowling og lokale netværksgrupper 

- Casper orienterer om de allerede etablerede netværksgrupper han kender til, til 

inspiration.  



- Casper bedes om at tage forespørgsel med til hovedbestyrelsesmøde, om at vi som kreds 

godt kunne tænke sig at ringe ud til vores lokalmedlemmer og gøre opmærksom på os. Må 

vi det?  

- Vi efterlyser en nemmere måde at få kontakt til vores lokal medlemmer. 

- Der skal undersøges om der stadig eksisterer noget ”frivilligt foreningsmarked”, og 

muligheden for at deltage ved det.  

- Forespørges om der er nogen der har lyst at tage initiativ til bowling.  

- Der drøftes vigtigheden at det opsøgende arbejde, så vi kan undersøge om der er nogen 

der overhovedet er interesseret i at der startes noget bowling op.  

- Vi bruger zoologisk have arrangement til at stikke en finger i jorden og undersøge hvad der 

kunne være interesse for.  

- Der drøftes om der skal igangsættes nogle forespørgsler gennem facebook, både om 

hvorvidt der er nogle der kunne tænke sig at blive taget kontakt til af et 

bestyrelsesmedlem, men også en lille undersøgelse af hvor i Nordjylland de kommer fra.  

Beslutning: I første omgang skal der blot undersøges hvor i Nordjylland medlemmer 

kommer fra, og så kan vi videre se om vi får noget resultater vi kan bruge til noget.  Det er 

Casper der sætter gang i det på facebook.  

 

 

 

 

5. Økonomi  

 5.1 Nuværende status 

- Vores konti er kommet op af stå.  

- Casper orienterer om at det virker lidt rodet, og at han lige skal have en snak med Janni og 

en redegørelse for hvad de forskellige dækker over og et indblik i det.  

 5.2 Sommerhus  

- Intet 

 5.3 Sommerlejr 

- Endnu intet overblik over sommerlejrens økonomi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Refleksion  

6.1 Herunder tænkes interessante spørgsmål, ideer m.m. som hvert bestyrelsesmedlem må 

have fået som kunne være interessante for hele gruppen 

- Casper orienterer om hvilke henvendelser han har modtaget som formand. Herunder at 

han er blevet kontaktet med en forespørgsel om hvornår budget fra 2016 fremvises, da det 

ikke skete til generalforsamling efter vedtægter pga. de omstændigheder der var.  

- Casper har fået en henvendelse fra DH Aalborg, som han sender videre til 

bestyrelsesmedlemmerne pr mail.  

 

7. Diverse 

- Frida har delt foreningstrøjer ud med logo.  

- Frida sender refusionsskema med ud sammen referat – samt Jannis emailadresse.  

- Der drøftes igen om vi skal holde et bestyrelsesmøde i sommerhuset – forår sommer næste 

år.  

- Casper undersøger hvad der gøres i forhold til når de andre bestyrelsesmedlemmer har 

udlæg til eksempelvis arrangementer.  

8. Næste møde  

- Næste møde fastsættes til 2/11-2017  kl. 18.30 ved Frida og Jesper – Kærvej 14 9210 

Aalborg Sø.  

9. Forplejning til bestyrelsesmøderne 

- Det besluttes at der fremover skal serveres et lækkert lille måltid ved møderne, og at 

bestyrelsesmøderne fremover rykkes en halv time frem, så der er tid til at spise og hygge 

lidt. 

- Der bestilles et stjerneskud som vi kan spise sammen inden møde – samt lidt sødt til   

bagefter.  

- Frida og Jesper bestiller.  


