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Evt. Afbud

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat fra sidste møde godkendes.
2. Generalforsamling.
Der drøftes mulighed for at finde oplægsholder til generalforsamlingen d. 21. feb. 2018.
Specialrådgivningen på Filladelfia er blevet spurgt, men de rådgiver kommuner,
regioner
og personer med epilepsi, men kan ikke komme til vores arrangement. Else vil undersøge om der kan komme en fra Socialstyrelsen, Ellen Marie vil spørge i Pårørendeforeningen og Brian vil spørge ved Epilepsiforeningen om der er kendskab til en relevant
oplægsholder.
Lars, Else, Rikke Malene og Lene er på valg ved generalforsamlingen. Lene ønsker ikke
genvalg.

3. Hovedbestyrelsesmøde 9/10 okt. 17.
Ellen Marie refererer fra HB-mødet d. 9/10 oktober.
4. Arrangementer.
Ellen Marie arbejder fortsat på at få aftaler og datoer på plads til et pårørendearrangement.
Ellen Marie overvejer at arrangere et nyt medlemstilbud om rejse til Pragh eller Paris.
Voksengruppen arrangerer tur til ”Den gamle by” i Århus i januar 2018. Lene og Lars er
tovholdere.

5. Nyt fra DH.

Niels Henrik har deltaget i et møde i handicaprådet. Han ønsker ikke at være repræsentant for kredsen i dette råd længere.

6. Eventuelt.
Ellen Marie oplyser at kredsen nu har skiftet bank til Danske Bank.
Brian foreslår at vi er opmærksomme på Marselisborg Hospitals tema omkring ”Hjernen
i fokus” som foregår i marts 2018.
I forbindelse med Den internationale Epilepsiens dag d. 8 februar, har kredsen mulighed
for at uddele et støttebeløb. Der foreslåes Fenrishus, som tilligere har modtaget støtte,
eller Stormly døgn- og dagtilbud i Juelsminde. Ellen Marie vil kontakte Stormly.
Vi vil kontakte Landskontoret, da vi gerne vil have et overblik over kredsens medlemmer,
bl.a hvor mange og i hvilke kommuner kredsens medlemmer er.

7. Næste møde.
Onsdag d. 21 feb. 2018 (generalforsamling) i Huset Trøjborg. Bestyrelsen mødes kl. 18.
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