Epilepsiforeningen Midtsjælland
Referat af hygge arrangement og bestyrelsesmøde 2 oktober 2017 kl. 16,00 – 21,00.
Mødested: Frivillig Center Roskilde, Jernbanegade 21 a 4000 Roskilde
Næste møde: 30 oktober 2017 kl. 16,30 på Frivillig center Roskilde

Deltagere:
Betina Wilcken (formand)
Gisela Nørgaard Swensson (næstformand)
Klavs Jeppesen (bestyrelsesmedlem)
Berit Andersen (Formand Vestsjælland) Afbud

Vi har inviteret til sandwich og lidt til ganen, der møder en lille, men hyggelig og aktiv skarre op. Vi taler om
vidt og bredt, om hvordan vi kan få opbygget et netværk, vi alle kan få glæde af. Der kommer flere gode
ideer, bl.a. bliver vi enige om, at arbejde efter en fælles bagedag. Hvor alle familier i epilepsiforeningen må
deltage. Vi har besøg af Poul, der kort fortæller om healing
Vi er rigtig glade for arrangementet og vil helt sikkert gentage det. Så håber vi, at møde endnu flere fra
epilepsiforeningen næste gang
Vi runder af med hyggen kl. 19, hvorefter bestyrelsesmødet begynder
1) Formanden siden sidst, og orientering:
KV har mailet og ringet til epilepsiforeningen i København, med henblik på samarbejde på nogle
arrangementer. Vi har fået svar retur fra København, vi er velkommen til at kontakte dem. Det skal vi have
sat i værk, med særlig henblik på et samarbejde om de ca.10- 15-16-årige. Der mangler tilbud til dem, og
hvordan får vi dem til at deltage og hvordan kan vi give dem nogle gode tilbud?
2) Vi mangler fortsat at få børneattester, også på dem der hjælper os med vores arrangementer.
Vi udleverer vores data, og afventer skriv fra Rigspolitiet i E boks.
Korte meddelelser til medlemsbladet og referater sendes til Per Vad
3) Vi arbejder med at søge Greve kommune om paragraf 18. Dette får vi klaret og sendt. Vi kan søge i
Roskilde, Køge, Greve, Solrød og Lejre kommune. Derudover lokale fonde, og spillehaller. Vi har aftalt, at vi
sammen søge sammen igen den 30 oktober. Vi benytter en skabelon, som selvfølgelig tilpasses.
4) Økonomi: Intet nyt, siden sidst. (måske skal det lige nævnes, at vi er enige om, at formanden får
bredbånd)

5) Vi har undersøgt fordelingen af de 229 medlemmer. De ser således ud: Greve 29 personer. Køge 57
personer. Roskilde 112 personer. Solrød 13 personer. Og Lejre 20 personer. Vi mener det er vigtigt viden,
at kende fordelingen af aldersgrupper og antal, når vi arbejder på at glæde og møde medlemmerne. Som
eksempel har vi lagt arrangementerne i lokal området. Vi vil også gerne kende aldersfordelingen, hvis
muligt
5) Vi havde igen besøg af Bjørn, der igen er medlem af epilepsiforeningen. Bjørn kommer igen, og vil gerne
deltage sporadisk i kreds Midtsjælland. Tak for den store hjælp med det praktiske

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: 2017 Bestyrelsesmøde. Punkt: Evt. et forum for 15-19-årige, hvor de kan skrive om alt hvad de har på
hjertet
10 juli 2017 mødes i Roskilde
28 august 2017 næste bestyrelsesmøde kl. 19 Frivilligt center i Roskilde, adresse se øverst
11 september 2017 bestyrelsesmøde, hvor vi fastsætter datoer, for vores kommende arrangementer
2 oktober 2017: Kom og mød hinanden, få en sandwich og en hyggesnak, mød os i bestyrelsen
8, 9 og 10 juni 2018 årsmøde/konference og landsmøde
26 februar 2018 Generalforsamling kreds Midtsjælland kl. 18. Der serveres mad til de fremmødte
27 maj 2018 Sejltur Roskilde fjord Sagafjord
18-19 august 2018 Boserupgård naturcenter, shelter, bål mm Boserup skov i Roskilde
30 oktober 2017 Bestyrelsesmøde, hoved agenda, at søge paragraf 18 midler

