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Referat af ungdomsudvalgsmøde  

29. september 2017 
 
Mødetid: 
Tid: 19:00 
 
Sted:  
Landskontoret  
 
Deltagere: 
Frida Neddergaard, Line Mandix Thorsen, Jonas Johnsen, Jonas Mandix Thorsen og Lone Nørager 
Kristensen. 
Fra landskontoret Janni Bagge. 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Budget for 2018 tages sammen med budgetopfølgningen. 
Dagsorden godkendt. 

 
 

2. Siden sidst, opfølgning 
 
Angående Folkemødet på Bornholm:  

- Frida og Finn fra kontoret har været til Folkemødet på Bornholm, hvor Frida fik en 3. plads 
og vandt 2.500. Se mere under punkt 7. 

 
Angående sommerlejren: 

- Det var en succes at afholde lejren på Han Herred Efterskole. Der var masser af plads til 
indendørs aktiviteter, når sommervejret udblev. 

   
Angående epilepsikonference i Barcelona: 

- Line og Frida deltog i konferencen. Line deltog i et leadership kursus. Desværre var der 
næsten ingen frivillige til dette kursus. 
God konferencen og rart at være afsted sammen med forretningsudvalget. Næste gang 
nogen skal afsted, skal det gøres i god tid, da der er muligheder for at søge midler til det. 

 
Angående julefrokosten: 

- Frida har lavet en aftale med landskontoret, at deres lokale fremover kan benyttes til 
julefrokost den første lørdag i december. 
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3. Budgetopfølgning 
 
Sagsfremstilling: 
Budgetopfølgningen udviser et overskud på kr. 26.919 pr. 31/8-17. 
 
Bilag: 

 Budgetopfølgning pr. 31/8-17 
 
Indstilling: 
Budget 2018 behandles under dette punkt. 
Til drøftelse og beslutning. 
 
Drøftelse: 
Overskuddet fremkommer af, at der for nuværende ikke er bogført nogen udgifter til 
sommerlejren, det er taget af en ekstern bevilling. 
Fridas omkostninger vedr. Barcelona er i første omgang bogført under landskontoret udgifter. 
Disse flyttes over til udvalgets udgiftsposter. 
 
Budget 2018: 
Der er afsat 100.000 kr. til udgifter og 45.000 i indtægter i budgettet.  
Der skal afsættes 10.000 kr. til næste års epilepsikonference og landsmøde. Vedrørende 
Epilepsidagen næste år vil udvalget finde et bosted/beskyttet værksted mv. for unge, og 
sponsorerer en gave til en værdi af 3.000 kr.   
Der arbejdes på at lave et 1.hjælps kursus for unge med epilepsi i efteråret 2018. 

 
Beslutning: 
Budgetopfølgningen taget til efterretning. 
Der søges om ekstra 13.000 kr. til ovennævnte aktiviteter hos hovedbestyrelsen. 

 
4. Mål- og strategiplan 2016 - 2018 

Sagsfremstilling: 
Forretningsudvalget bedes efter vanlig praksis drøfte status for ”Mål- og strategiplan 2016-2018”. 

Bilag: 

 4.1 Mål- og strategiplan 2016-2018 
 

Indstilling: 
Til drøftelse og beslutning. 
 
Drøftelse: 
Er lidt svært at forholde sig til, da der mere er de enkelte arrangementer, som er relevant for 
udvalget.  
Udvalget har aldrig været i kontakt med alle unge som er registreret i foreningens 
medlemssystem. Det kunne være en ide, at udvalget frem over kontakter alle unge og gør 
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opmærksom på gruppen af unge på Facebook, sommerlejren mv. Der var lidt færre unge på lejren 
denne her gang. Så det kunne måske afføde flere deltagere til næste års sommerlejr. 
 
Beslutning: 
Der skal laves en råskitse på et brev til alle unge i foreningen, som vi har mailadresser på, gerne 
inden dette års julefrokost. Brevet sendes fra landskontoret og byder alle unge velkommen ind i 
det nye år, og samtidig gøres der lidt reklame for de sociale medier mv. 
 
 

5. Uddelegering af ansvar i forhold til udvalgets sociale arrangementer 
 
Sagsfremstilling: 
Det ønskes diskuteret hvorvidt udvalgets aktiviteter og tilmeldinger kan uddelegeres til ander 
medlemmer i udvalget end formanden. 
 
Indstilling: 
Til drøftelse og beslutning 
 
Drøftelse: 
Frida ønsker, at der er flere, som kan tage over på nogle af aktiviteterne f.eks. tilmeldingerne 
til aktiviteterne. Det fungere rigtig godt med tilmeldingerne direkte til hende, og at hun får en 
opdateret liste med deltagere, som har betalt, fra landskontoret. Men det er en stor opgave. 
Line vil rigtig gerne hjælpe til med tilmeldingerne, men det kræver, at hendes mailadresse 
fremgår i aktivitetsindstikket og i bladet. 
Foreningen har en politik om, at den mail som er lavet til alle formænd og også til 
ungdomsudvalget, er den mail, som bruges til alle aktiviteter.  
 
Beslutning: 
Det undersøges om det er muligt at fravige denne beslutning, da der i Epilepsi ved flere 
aktiviteter står andre mailadresser end formandens. 

 

 
6. Aktiviteter i 2017 
 
Sagsfremstilling: 
Udvalget bedes drøfte aktiviteterne for 2017.  
 

- Epilepsidag 12. februar 2018 
- Social weekend 
- Eventyrløb 
- Sommerlejr 
- Efterårsarrangement 
- Julefrokost 
- Andre ideer til aktiviteter 
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Indstilling: 
Til drøftelse og beslutning. 
 
Drøftelse: 

- Epilepsidag 12. februar 2018 
Mek Pek besøger børneafdelingen på Filadelfia og på OUH. Det kunne udvalget overveje at 
deltage i. Eller finde et bosted/beskyttet værksted for unge med epilepsi, og donere en 
gave til dem. 

- Social weekend: 
Skal vi finde et andet sted end i hytten i Haarby på Fyn?  
Og hvad før vi med ”Mig og min epilepsi”, som vi normalt får tilsendt pr. mail af deltagerne. 
Her tænkes specielt på persondataforordningen. 

- Eventyrløb: 
Skal vi deltage igen i år? Der kommer ikke så mange unge. 

- Sommerlejr: 
Afholdes igen i uge 30 på Han Herred Efterskole.  
Det fungerede godt med at få leveret aftensmaden udefra. Der var flere gode aktiviteter 
som sagtens kan gentages næste år. Næste års temafest bliver ”90’er fest”. 
Vi mangler ledere til næste års lejr.  
Der var lidt problemer med lejren som begivenhed på Facebook. Det skal der styr på til 
næste gang. 

- Julefrokost: 
Det var en succes, at julefrokosten blev afholdt på landskontoret, og vi har fået lovning på, 
at vi kan låne lokalet den 1. lørdag i december fremadrettet, så længe der ikke står andre 
arrangementer i vejen for det. 
 

Beslutning: 
- Epilepsidag 12. februar 2018 

Der arbejdes på at finde et bosted/beskyttet værksted mv. til Epilepsidagen.  
- Social weekend 

Afholdes den 13. til den 15. april 2018. Vi benytter hytten i Haarby, hvis den er ledig og 
venter til år med evt. at finde et nyt sted. Priser fastholdes på 350 kr.  

- Eventyrløb 
Vi ser om der tilmelder sig unge til Eventyrløbet på baggrund at brevet, som udsendes i det 
nye år til alle unge, inden der tages beslutning om nogen fra udvalget skal deltage. 

- Sommerlejr: 
Frida og/eller Lone kontakter stedet vedrørende aftensmaden. 
Frida kontakter Line Nørager for evt. deltagelse som leder. Og Jonas Thorsen kontakter 
Mie. Mie kan evt. inviteres med på forberedelsesweekenden. 

             Der skal sendes gode billeder ind til landskontoret efterfølgende til brug på hjemmesiden,                     
             bladet mv. Husk at få tilladelse fra deltagerne. 

- Julefrokost: 
Deltagerbetalingen fastholdes til 100 kr. som sidste år. 
Line kontakter stedet, hvor vi fik mad fra sidste år. 
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7. Udbyttet af tredjepladsen ved Ungdoms DM til Folkemødet på Bornholm 
 
Sagsfremstilling: 
Tredjepladsen udløste en check på 2.500 kr. Hvad skal pengene bruges til. 
 
Indstilling: 
Til drøftelse og beslutning. 
 
Drøftelse: 
Frida spørger til checken, om den er indsat på kontoen, da hun fik Finn til at tage den med til 
kontoret?  
Janni fra landskontoret finder ud af, hvor checken er blevet af. 
 
Beslutning: 
Pengene bruges på Epilepsidagen, hvis formålet er til stede. Det tjekker Frida op på. 
 

 
8.  Tanker siden vores uformelle møde med landsformanden 
 
Sagsfremstilling: 
Udvalget har haft en uformelt møde med landsformanden om ungdomsudvalgets position i 
forbindelse med foreningens forestående organisationsproces. 
 
Bilag: 
Referat af mødet. 
 
Indstilling: 

Til drøftelse. 

 

Drøftelse: 

Referatet gennemgås.  

Udvalget mangler et medlem, da Line Andrup Hansen er udtrådt. Udvalget er selvsupplerende og 

kan finde et nyt medlem, som skal indstilles til forretningsudvalget. 

Det overvejes om foreningen skal fusionere de to vedtægtssæt til ét. Der skal følges op på, om det 

er blevet noteret, at udvalget skal følge kredsenes mulighed at sende en næstformand i stedet for 

formanden, eller en anden fra udvalget dog uden stemmeret. 

 

 

9. Udpegning af ungdomsudvalg 
 
Sagsfremstilling: 
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I henhold til kommissorium for ungdomsudvalget, som er vedtaget på forretningsudvalgsmødet 
den 20. august 2015, skal der udpeges medlemmer i gruppen i 2017. 
 
Indstilling: 
Til beslutning. 
 
Beslutning: 
Det besluttes, at der til udvalgsmødet den 11. november 2017 (efter hovedbestyrelsesmødet) skal 
vælges en formand og en næstformand. 
Janni fra kontoret udarbejder et indberetningsskema, alla det som kredsene bruger efter 
generalforsamlingerne, så medlemmerne i skemaet kan se for hvilken periode de er valgt. 

 
 
10. Orienteringer fra udvalgsmedlemmerne 
 
Indstilling: 
Til orientering. 

 
Orientering: 
Frida minder udvalget om næste års Epilepsikonferencen den 8. juni og landsmøde den 9.-10. juni, 
husk at noter datoerne. 

 
  
11.  Eventuelt 
 

Jonas Thorsens mail er ikke på hjemmesiden, det rettes der op på samtidig med, at han ikke er 
suppleant men almindeligt udvalgsmedlem. 

 
 
 
Mødet slut 21.30 
Ref.: Janni Bagge 
 


