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Referat fra forretningsudvalgsmøde  

5. oktober 2017 
 

 
Deltagere: Lone Nørager Kristensen, Berit Andersen, Peter Vomb, Peter Balle  
Fraværende med afbud: Lene Sahlholdt 
 
Fra kontoret: Per Olesen (ref.) 
 
Mødestart kl. 9.00 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Beslutning: 
Godkendt. 
 
 

2. Organisationsprocessen – videre herfra… 
 
Sagsfremstilling: 
Forretningsudvalget bedes fortsætte drøftelsen med vedtægtsarbejdet fra seneste møde. 

Opsummerende synspunkter i forlængelse af hovedbestyrelsesmødet:  

- Der er enighed i hovedbestyrelsen om, at der bør arbejdes hen imod en struktur, som 

ændrer hovedbestyrelsens fremtidige funktion, så der fremadrettet sikres en mere 

dynamisk inddragelse, samtidig med, at vi tager afsæt i den praksisvirkelighed foreningen i 

øvrigt står i, når vi taler beslutningshastighed.  

 
Der er brug for den epilepsi-viden hovedbestyrelsen har, og der er brug for i højere grad at 
drøfte enkeltemner med hovedbestyrelsen. 

 
- Hovedbestyrelsen støtter op bag et forslag om at sende formand og direktør på roadshow 

til kredsbestyrelserne og ungdomsudvalget i årene mellem landsmøderne.  
 

- Hovedbestyrelsen støtter, at der arbejdes med at stifte en pris for ”Årets epilepsiinitiativ”, 
hvor foreningen anerkender en helt særlig indsats ude i landet blandt fagfolk;  det kan 
eksempelvis være på sygehuse, bosteder, jobcentre eller andre steder. 
 

- Hovedbestyrelsen støtter op bag ønsket om en oprustning af kontakten til 
Epilepsiforeningens tillidsvalgte i eksterne sammenhænge (eksempelvis i Danske 
Handicaporganisationer, Danske Patienter og andre steder). 
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Det bør i denne sammenhæng så vidt muligt indarbejdes i de allerede planlagte aktiviteter 

(eksempelvis til landsmøde, hovedbestyrelsesmøder eller andet) 

 

- Hovedbestyrelsen er indforstået med, at forretningsudvalget påtager sig opgaven med at 
udarbejde konkrete vedtægtsforslag frem mod landsmødet 2018. 
  

- Konkrete vedtægtsforslag som der arbejdes med en konkret udmøntning af på nuværende 
tidspunkt: (i overskrifter) 

o Fusion af kreds- og landsforeningsvedtægt, så foreningen kun har ét vedtægtssæt. 
o Ny formålsparagraf som matcher linjen tilbage fra medlemsundersøgelsen. 
o Indsætte ordet ”Kreds” i titlen på kredsforeningsnavnet. 
o Hvem kan fremsætte forslag? Gennemdrøftes en gang mere.  
o Taleretten for observatører i hovedbestyrelsen og/eller på landsmødet 

gennemdrøftes.  
o Indhold af eksklusionsbestemmelsen gennemdrøftes igen med henblik på at sikre, 

at samarbejdsforpligtelsen i tilfælde af konflikter tydeliggøres. 
o Mulighed for frivillig sammenlægning af kredse  

 
Formand og direktør vil efter dette møde i forretningsudvalget tage et møde med Ellen Marie Kaae 
fra Epilepsiforeningen Østjylland, der har sagt ja til at levere sparring og vejledning for at 
kvalificere og sikre den juridiske holdbarhed af forslagene i forbindelse med fremlæggelsen.  
 
Bilag: 

 2.1 Landsvedtægt 

 2.2 Kredsvedtægt 

 2.3 Vedtægtsforslag 2018 (arbejdspapir) 
 
Indstilling: 
Til drøftelse og indstilling til hovedbestyrelsen.  
 
Drøftelser: 
Forretningsudvalget fortsatte deres drøftelser og udarbejdelsen af et konkret vedtægtsforslag i 
forlængelse af hovedbestyrelsens kommentarer. 
 
Det udleverede arbejdspapir danner herefter grundlag for det videre arbejde med 
vedtægtssættet. Der var enighed i forretningsudvalget om, at den valgte metode gav et godt 
overblik over før/efter ændringer. Samtidig var der enighed om, at det var vigtigt med et højt 
informationsniveau i det forløb vi skal igennem med vedtægterne. 
 
Landsformanden og direktøren tager et snarligt møde med Ellen Marie Kaae med henblik på 
finpudsning frem mod hovedbestyrelsesmødet i november. 
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Beslutning: 

- Hovedbestyrelsen og de tilstedeværende kredsbestyrelsesmedlemmer får en gennemgang 
af det foreløbige forslag til vedtægter for Epilepsiforeningen på det kommende 
hovedbestyrelsesmøde. 

 
- Mødestart for hovedbestyrelsesmødet bliver fredag kl. 17 – 20 med vanlig dagsorden + 

vedtagelse af budget.  
 

Her vil det være særligt vigtigt at der indledes med gennemgang af vedtægterne for alle 
tilstedeværende; også ikke-medlemmerne af hovedbestyrelsen. Når gennemgangen og 
spørgsmålene er overstået, fortsætter vi med normalt hovedbestyrelsesmøde. 

 
- Forretningsudvalget mødes fredag kl. 12.30 til frokost med efterfølgende møde. 

 
- Lørdag starter vi med oplægget fra ”½ mand” kl. 10, hvorefter der skal diskuteres 

handlingsplan resten af dagen + evt. rester fra den foregående dags HB-dagsorden 
 

- Hovedbestyrelsesmødet slutter klokken 14; herefter serveres sen frokost og så er det tak 
for denne gang.  

 
 

3. Udkast til forretningsordning for Epilepsiforeningens kredse 
 
Sagsfremstilling: 
Hovedbestyrelsen har tilsluttet sig, at der skal udarbejdes et udkast til forretningsorden for 
Epilepsiforeningens kredsbestyrelser 
 
Afsættet er den igangværende vedtægtsdiskussion, som – potentielt – kan medføre et behov for 
en forretningsorden for kredsbestyrelsernes arbejde, da det er tanken at ”trimme” vedtægterne.  
 
Direktøren bemærker i sammenhæng med bilaget, at der er tale om et meget foreløbigt bud. 
 
Bilag:  

 3.1 Udkast til forretningsorden 
 

Indstilling: 
Til drøftelse og indstilling til hovedbestyrelsen 
 
Beslutning: 
Der arbejdes videre med udkastet i forlængelse af den videre drøftelse i hovedbestyrelsen; 
herunder især det endelige udkast til vedtægtsforslag. 
 
 
 



Epilepsiforeningen 
Forretningsudvalget 

Møde den 5. oktober 2017 
 

Side 4 af 7 
 

 

4. Drøftelse af Epilepsiforeningen rådgivningsfunktion. 
 
Sagsfremstilling: 
Forretningsudvalget bedes tage en indledende drøftelse af foreningens rådgivningsfunktion i 
forlængelse af mål- og strategiplanens tanker om samme. 
 
Direktøren bemærker i den her sammenhæng, at det til et senere møde i forretningsudvalget vil 
komme et oplæg fra kontoret med forskellige overvejelser som med fordel kan indgå i debatten 
frem mod en - evt. - beslutning. Kontoret har dog pga. tidsnød ikke haft mulighed for at arbejde til 
bunds med emnet endnu. 
 
Bilag: 

 4.1 Mål- og strategiplan 2016-2018 
 
Indstilling: 
Til drøftelse 
 
Drøftelser: 
Drøftedes. 
 
Beslutning 
Forretningsudvalget drøfter sagen videre på et kommende måde med afsæt i et oplæg fra 
foreningens rådgiverne. 
 
 

5. Nedsættelse af ad hoc udvalg omkring ulandsarbejde 
 
Sagsfremstilling: 
Landsformanden anmoder forretningsudvalget om at godkende at der nedsættes et ad hoc udvalg 
i tilknytning til foreningens udviklingsarbejde i Uganda. 
 
Der vil på mødet blive givet en uddybende redegørelse fra formanden. 
 
Indstilling: 
Til beslutning. 
 
Drøftelser: 
Landsformanden gav en redegørelse for baggrunden for dagsordenpunktet, og henstillede til, at 
der blev nedsat et formelt ad hoc udvalg bestående af Bengt Kokhauge, Kirsten Nielsen og Lone 
Nørager Kristensen. 
 
Baggrunden er dels et ønske om en mere formel organisering omkring foreningens ulandsarbejde, 
dels et udtalt ønske fra Danske Handicaporganisationer. 
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Beslutning: 
Forretningsudvalget besluttede at nedsætte et ad hoc udvalg som indstillet.  
 
Udvalget bedes udarbejde udkast til kommissorium, som foreligges til godkendelse på et senere 
forretningsudvalgsmøde.  
 
 

6. Ansøgning til aktivitetspuljen fra Kreds Vestsjælland 
 
Sagsfremstilling 
Forretningsudvalget bedes drøfte og træffe afgørelse omkring Kreds Vestsjællands fremsendte 
anmodning om bevilling af midler efter aktivitetspuljen.  
 
Bilag: 

 6.1 Ansøgning om midler til voksenkursus 
 
Drøftelser: 
Berit Andersen deltog ikke i afgørelsen af dette.  
 
Der var enighed blandt de resterende om, at det var urimeligt at kredsen skulle dække et stort 
underskud for en væsentlig foreningsaktivitet. 
 
Beslutning: 
Der bevilges de resterende 7.500 kr. fra aktivitetspuljen 2017. Såfremt budgettet vedtages som 
foreslået, bevilges resten af udgiften til kurset fra næste års aktivitetspulje; herunder også 
underskuddet. 
 
(Note: Efter mødet er der lavet en opdatering af budgetopfølgningen hvoraf fremgår at der 
allerede var disponeret over yderligere beløb til dels Kreds Sydjylland, dels Kreds Østjylland. Der er 
derfor 7.500 kr. tilbage på årets konto til formålet, hvorfor ovenstående beslutning må justeres 
som beskrevet) 

 
 

7. Næste års aktiviteter 
 
Sagsfremstilling: 
I forlængelse af weekendens hovedbestyrelsesmøde, anmodes forretningsudvalget om at 
fastsætte rammerne omkring næste års sociale aktiviteter som delvist finansieres af 
handicappuljen (Familiesommerlejren, Dayz, Karrebæksminde, ungdomssommerlejren) 
 
Indstilling: 
Til beslutning. 
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Drøftelser: 
Indledningsvist var der en drøftelse om behovet for at lave en tydelig og gennemskuelig kadence 
som er holdbar i forhold til foreningens årshjul og budgetlægning.  
 
Derudover er der brug for en grundig snak, så vi sikrer en samlet strategisk tilgang til at komme 
godt rundt om aktiviteter som matcher medlemsgruppens mangeartede behov…(eksempelvis: 
teenagelejr, mænd, kvinder, pårørende, søskende osv…). 
 
Slutteligt var der enighed om, at der er brug for en klar forventningsafstemning med hvem der tog 
sig konkret af hvad. Direktøren havde fået den klare opfattelse, at det primært var kontorets 
opgave at fundraise midler til aktiviteterne, mens de praktiske opgaver med planlægning og 
afvikling af aktiviteterne fortsat skulle varetages af frivillige.  
 
På baggrund af ovenstående, blev det besluttet at man skulle arbejde videre med emnerne i løbet 
af 2018. 
 
Beslutning: 
Vi kører videre i 2018 med de allerede kendte handicappulje/sociale aktiviteter, og de sædvanligt 
involverede kredse bliver spurgt om de vil påtage sig opgaven igen i 2018.  
 
Det vil sige at der stiles efter følgende aktiviteter: 

- Familiesommerlejr: Uge 29 
- Karrebæksminde: Efterårsferien 15. oktober og frem…. 
- Dayz: Der er forhåndsbooket d. 21.-23. september (eller 31. august – 2. september) 
- Ungdomssommerlejr: Uge 30 
- Voksenkursus: Afvikles 13. – 15. april 

 
 

8. Fastsættelse af næste års mødedatoer 
 
Sagsfremstilling: 
Forretningsudvalget bedes fastlægge mødedatoer for næste års møder i henholdsvis 
forretningsudvalget og hovedbestyrelsen. 
 
Indstilling: 
Til beslutning. 

 
Beslutning: 
Der afvikles møder på følgende datoer i 2018: 
 
Forretningsudvalget: 

- 22. februar kl. 10.30 – 17.00 
- 19.-20. april (mødestart kl. 12.00 d. 19/4 – mødeslut kl. 15.00 d. 20/4)  
- 7. juni (kl. 17.00 på hotellet) 
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- 28. august (10.30 – 17.00) 
- 11. oktober (10.30 – 17.00) 

 
Hovedbestyrelsen: 

- 5. maj (11.30 – 16.00) 
- 29. september (11.30 – 16.00) 
- 9.-10. november (FU mødes 12.30 til formøde, HB starter kl. 17 d. 9/11, mødeslut kl. 15 d. 

10. november) 
 
Landsmøde: 

- 9.-10. juni (det konstituerende hovedbestyrelsesmøde d. 10. juni slutter weekenden af…) 
 
Epilepsikonference: 

- 8. juni 

 
 

9. Eventuelt 
 
Intet. 
 
 
 
Efter mødets afslutning afvikledes ”Bestyrelsens 15 minutter”. 


