Referat fra bestyrelsesmøde den 7. november 2017 kl. 19.30 i
Infobutikken, Lindegade 3, 4400 Kalundborg
Tilstede: Henrik Jensen, Anne Klausen, Berit Andersen og Conni Pedersen
Afbud: Tommy Jørgensen

DAGSORDEN
1. Tilføjelser og godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra 16. maj 2017.
Referat godkendes
3. Økonomi.
Budgetopfølgning gennemgåes og godkendes.
Kassebeholdning: 39.499,68
4. Aktiviteter 2017 herunder evaluering af afholdte aktiviteter.
Medlemsweekenden i oktober:
Vi var 80 personer i alt. Det var en god weekend, og vi har modtaget fine
evalueringsskemaer.
Informationsbrev:
Tommy har lovet at lave informationsbrevet, som skal ud inden jul. Vi aftaler:
Conni: Karrebæksminde
Berit: om Voksenkursus, generalforsamling og medlemsweekend og
Tommy om Revyturen.
”Mød os på Filadelfia”:
28. november – Tommy, herefter er vi enige om at afslutte vores tilbud om
Filadelfia, med tilbud om at de må ringe, hvis nogen har behov for en snak.
5. Aktiviteter 2018. Prioritering af aktiviteter.
Generalforsamling 2018:
Afholdes torsdag 8. februar 2018 på Vandrerhjemmet i Kalundborg.
Udkast til dagsorden, budget og aktiviteter gennemgåes. Udkast til
beretningen udsendes pr. mail til bestyrelsen.

Side 1 af 2

Epilepsidagen 12. februar 2018: Blev vi enige om ikke at markere.
Fastelavnsarrangement på Børnehospitalet: Tovholder: Niels, det vil han
gerne fortsætte med.
Hjerneugen – uge 11 2018 (12. – 16. marts):
Tovholder: Conni.
Voksenkursus 13.-15. april 2018: Tovholder: Berit. Landsformanden
sørger for afviklingen af kurset i år.
Der er bestilt plads til 25 personer på Fredericia Vandrerhjem
Alt er tilrettelagt, undervisere er på plads.
Medlemsweekend ”Smålandshavet” Karrebæksminde 18-21. maj 2018:
Tovholder: Berit.
Epilepsikonference 8. juni 2018:
Hvem deltager? Tages op på første møde efter generalforsamlingen.
Landsmøde 9. – 10. juni 2018:
Hvem deltager? Tages op på første møde efter generalforsamlingen.
Revy 16. juni 2018.
Der er bestilt 25 billetter og bustransport.
Tovholder: Tommy.
Bestyrelsesudflugt:
Tovholder: Berit undersøger muligheden for et arrangement for bestyrelsen
hos Munkeklosteret i Korsør. Arrangeres så partnere kan deltage i
efterfølgende middag – gerne på Klarskovgård.
Forslag til aktivitet i efteråret 2018: Cannabis møde i Roskilde.

6. Orientering fra DH afdelingerne og andre:
DH-Kalundborg: Her er ikke sket noget, siden formanden afgiv ved døden i
foråret.
DH-Odsherred: Der har været afholdt et arrangement om Hjælperordninger.
DH-Sorø: Her er Dan Kiving meget aktiv.
DH-Ringsted: Her har vi ingen medlem
DH-Slagelse: Formand Steen Bach har mange ideer, han er meget aktiv.
DH-Holbæk: Vi har holdt møde med psykolog Tina Espander, hun skulle få
den Handicappede til at få det bedste ud af egne ressourcer. Godt møde
med fine vinkler på emnet.
Næste møde/møder:
Næste møde den 16. januar 2018 kl. 19.30
Referent
Conni Valentin Pedersen
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