Bestyrelsesmøde Epilepsiforeningen Sydsjælland d. 4. december 2017
Til stede: Erik, Gudrun, Charlotte og Lisbeth
Mødet er indkaldt akut derfor er der ingen dagsorden
Arrangementer generelt:
Gudrun ønsker at vi skal være mere på forkant med vores arrangementer, så vi har en
bedre chance for at få annonceret i bladet Epilepsi og årskalenderen med
arrangementer.
Ved kommende arrangementer indbyder vi publikum om at udfylde ”13 rigtige”. Ved
besvarelse doneres en doseringsæske. Ved dagens afslutning trækkes lod blandt alle
besvarelser om et års gratis medlemskab betalt af kredsforeningen.
Gudrun kontakter landsforeningen om medlemskabet kan blive til kampagne pris.
Gudrun og Lisbeth har deltaget i 2 arrangementer. Det ene var Folkemødet Møn d. 26.
august 2017. Vi stod på stand sammen med DH og øvrige foreninger under DH.
Det var en rigtig god dag og heldigvis med godt vejr, ellers kunne vi ikke være der med
så mange foreninger samlet.
Vi besluttede at deltage igen næste år og evt. købe eget telt.
Gudrun og Lisbeth deltog også i frivillig fredag i Næstved d. 29. sept. 2017
Der var indvielse af det Nye Sociale Foreningernes Hus. Vi delte lokale med??
Til begge arrangementer havde vi forskelligt materiale med og bærbar. Vi havde ”Turen
der gik i fisk” kørende non stop.
International Epilepsidag d. 12. februar 2018
Lisbeth havde fået til opgave at udpege en institution som arbejder med børn med
Epilepsi, som vi ville give en donation efter ønske.
Lisbeth foreslår, at vi laver et opslag om den Internationale Epilepsidag, og indbyder de
institutioner, som gør noget for mennesker med epilepsi til at ansøge om en donation.
Det kan både være børn som voksne eller ældre. Vi dækker jo alle mennesker med
epilepsi.
Vi beslutter at Lisbeth laver et udkast og sender til bestyrelsen. Hver især lægger det på
vores facebook profil og kredsforeningens facebook og beder vores netværk om at dele
opslaget så det når ud til hele området vi dækker.
Vi mødes d.5. februar 2018 for at udpege den institution som skal modtage donationen.
Generalforsamling d. 23. januar 2018
Gennemgang af dagsordenen for generalforsamlingen. Lisbeth havde taget
dagsordenen fra i år og rettet den til.
Erik og Gudrun bestiller og køber mad og drikkelse
Charlotte undersøger hvad Bykontoret har af service og giver Erik besked.

Fra kontoret er der kommet et regnskabsprogram, som fremadrettet skal benyttes af
kassererne. Det skulle være nemt at bruge.
Charlotte skal have regnskabet klar til mødet d. 8. januar 2018, så vi kan nå at få
revideret og godkendt regnskabet inden generalforsamlingen.
Kommende arrangementer i 2018
Revyraketten d. 23. marts
Lisbeth har lavet et udkast til indbydelse. Der er lidt der skal rettes. Lisbeth retter og
sender udkast til Erik og Gudrun. Gudrun sender indbydelsen videre til kontoret samt på
facebook.
Familiedag med spillemænd:
Det lykkedes ikke at lave en familiedag i år, så vi prøver igen til næste år. De penge vi
har fået af Haslev kommune til arrangementet, søger Erik om at må bruge til næste år.
(Må jeg foreslå oktober måned)
Folkemøde Møn 24. og 25. august 2018
Gudrun og Lisbeth deltager igen evt. andre
Frivillig fredag 28. september 2018
Gudrun og Lisbeth deltager evt. andre
Kommende Arrangementer 2019
Aktiviteter for 2019 fastlægges inden sommerferien, så vi kan få arrangementerne i
årsbladet.
Allerede nu kender vi følgende:
Revyraketten som er tilbagevendende hvert år.
Besøg på Thorsvang museum som familiedag evt med lidt brød.
Indkøb af telt til arrangementerne
Vi har talt om at få eget telt. Det er for besværligt og dyrt at låne fra landsforeningen.
Erik undersøger pris. I stedet for at få logo på teltet, talte vi om at få flagholder med logo
på.
Nyhedsbrev
Erik laver et nyhedsbrev i uge 7
Nyt møde
Der er nyt møde hos Gudrun kl. 17 med spisning.

Referat Lisbeth

