Bestyrelsesmøde, mandag, den 13. november 2017 kl. 18.00 21.30.
Vindrosen, Exnersgade 4, 2. sal, 6700 Esbjerg

Referat af bestyrelsesmøde i Epilepsiforeningen Sydvestjylland.
Afbud til Lars senest 13. november kl. 12 på Frich@bbsyd.dk
eller tlf. 28 90 19 90
Deltagere:
Evt. afbud:
1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
2. Godkendelse af referat:
Godkendt. Susanne sender til Per Vad.
3. Orientering fra landsforeningen og andre:
A. HB: Det meste blev fortalt ved weekendens møde i Odense hvor alle
kredsens medlemmer deltog.
B.
4. Afholdte arrangementer:
A. Det udvidede HB-møde i Odense: 9 - 10 nov.
Fint møde, godt og givtigt at arbejde med workshops, hvor vi alle kom i
gruppe med ”ukendte”. Gav nogle gode diskussioner, som kan bruges
fremadrettet i foreningens arbejde. Fint indslag med Rene Nielsen, som satte
fokus på, at selv om man har et handicap, kan man stadig noget.
B. Sundhedsmesse: Lørdag d. 7. oktober kl.10 - 13.
Den ny-indkøbte projektor virker fint. Fint fremmøde. Interesse fra en mor,
hvilket gav ide til ungdomsarbejde/aktivitet. Lars, Carina og Benjamin deltog.
Yderpladsen er fin at have, vil vi gerne have igen. God ide at have vore
poser at give med, til pjecer og lign. Eneste kritikpunkt var stedets
morgenmad. Lars nævner det ved tilbagemeldningen.
5. Løbende arrangementer:
A. Madlavningskursus - efterår 2017 - forår 2018. "Skønne singleretter - nemt
og bekvemt" 21/11, 16/1, 20/2, 20/3.
Det kører fint. Er sjovt og lærerigt. Lars informere Frank om hvem der kan få
udbytte af at være på hold sammen.
6. Kommende arrangementer:
A. Julebowling: 26. november kl. 15. Brørup Bowlingcenter kl. 14.30. Benjamin
er overdommer. Gavekort til Biocity til vinderen. 2. og 3. præmie er en stor
og lille Anton Berg. Benjamin køber præmierne. Desuden snolderpræmier til
børnene (2) Susanne har underrettet Søgården om endelig antal baner (5)
og deltagere (21)
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B. Bestyrelsesseminar: 22. - 23. januar. Tidsrum, længde, sted, pris,
egenbetaling og vigtigst: emner til debat.
Råskitse af skema er lagt.
- drøftelse af PR-strategi og nye tiltag.
- forvaltning af kredsens formue - målsætning - konkrete forslag
C. Epilepsidag: 12. februar 2018.
Asserbølgård og evt. psykiatriatrien er i spil.
D. Generalforsamling:
27. februar 2018. Fritidshuset, Kirkegade 51, 6700. Både store sal og Blå
stue er booket. Foredrag: Karin Torp, Livsglæde. "Kunsten at bevare glimtet i
øjet og sproget". Familiearrangement, Pris efter forholdene, men meget
favorabel. reklame, annnoncering? forplejning? Børnepasning/film? Nye
bestyrelsesemner? Dem fra Varde?
Carina påtager sig børnepasning, mens forældrene er til
foredrag/generalforsamling. Medlemsmail med invitation. Resten venter til
seminaret.
E. Mindfulness weekend i Vejle: 9 - 11 marts 2018
Vi udbyder 30 pladser. Johnny Gammelgaard står for temaet: En vej til mere
overskud i hverdagen. Seneste tilmelding og indbetaling af 1000,- i
depositum: 26. januar - resten senest 29. februar 2018
Vi forhører os ved Johnny om hans tidsplan, som vi og hotellet kan
planlægge efter. Vi betaler taxa fra banegården og til hotellet for vore
gæster. Lars laver et skema til tilmelding.
F. Hjernen i Fokus: Uge 11 - marts 2018
Status. Det store dagsarrangement er afløst af flere små arrangementer.
Næste møde på mandag d.20/11. Arrangementerne er nødsaget til at blive
skåret ned til mindre, pga. økonomien da div. navne er faldet fra. Vi arbejder
videre på det.
G. Sommerspil i Varde 2018: Chaplin the Musical
Varde Arnbjerganlægget, 28 juni -13 juli.
Udsættes

H. Handicapdag i Legoland?
Udsættes
I. Legolandudflugt? Målgruppe, dato, bus - opsamling, bespisning, billetpris,
annoncering.
Udsættes
J.
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7. Netværkscafeen:
- Julenetværksmøde
Benjamin leverer Pålægskagemand og pakkesspilskort. Resten købes (gløgg,
æbleskiver, clementiner, brunkager, matadormix, pebernødder, sodavand)
- Fiskerimuseet, Esbjerg?
Udsat

- Biocity
Udsat
8. Netværk i Kolding:
23.nov.,Benjamin besøger det.
9. Nye målgrupper: børn, unge, familier, forældre, søskende, hvordan? evt. emne til
vores seminar.
Udsættes til seminar

10. PR:
- deadline sidst i januar 2018 - udkommer i begyndelsen af marts 2018. Kredsstof?
- Spørgeskemaundersøgelse inden generalforsamling:
Deadline er i januar for sommerspil, Legoland tur. Spørgeskemaet til vore
medlemmer kan komme med her.
- udvidelse af vores liste til netværksinformation? tilsagn?
Jo flere, jo bedre. Ellen Marie kontaktes for hvad vi gør.
11. Kalenderen:
Landsmøde 9.6.2018. Blue Water Arena.
12. Foredrag: samarbejdspartnere?
13. Ansøgning af puljer og fonde:
§ 18-midler og ikke-landsdækkende fonde
Billund søges om §18 midler til en udflugt til Legoland.
Lars søger inden den 23/11 om midler til en Legolandtur. Vi er herefter færdige med
at søge paragraf 18 midler for i år.
14. Økonomi:
Økonomien ser fin ud.
15. Eventuelt:
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16. Næste møde: 13.01.2018
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