
Epilepsiforeningen Midtsjælland 

Referat af bestyrelsesmøde 4 januar 2018 kl.  19,00 – 21,00. 

Mødested: Frivillig Center Roskilde, Jernbanegade 21 a 4000 Roskilde 

Næste møde: Generalforsamling, 25 februar 2018 kl. 19,00 på Frivillig center Roskilde  

 

Deltagere: 

Betina Wilcken (formand) 

Gisela Nørgaard Swensson (næstformand) 

Klavs Jeppesen (bestyrelsesmedlem)  

Berit Andersen (formand Vestsjælland) 

 

1)  Godkendelse af dagsorden: Vi bestræber, at sende dagsorden ud, mindst 5 dage før møde afholdelse. 

Send til gis@gisjo.dk hvad i ønsker med på kommende dagsorden. 

2)  Formanden siden sidst, og orientering: 

Vi drøfter en eventuel sammenlægning med epilepsiforeningen Vestsjælland, vi må sande, at det ville være 

godt med nogle flere bestyrelsesmedlemmer, at dele opgaverne med, og også at sparre sammen. Vi holder 

generalforsamling mandag den 26 februar kl. 19,00 i Roskilde, på Frivillig center. Se adressen ovenfor. Vi 

håber der melder sig nogle til vores bestyrelse. Hvis det er tilfældet, bliver vi selvfølgelig glade, og vil byde 

hjertelig velkommen. Og afhængig af hvor mange, vil vi drøfte om en sammenlægning stadigvæk vil være 

aktuel. BA skal fremlægge ideen om en evt. sammenlægning med sin bestyrelse. Epilepsiforeningen 

Vestsjælland har generalforsamling den 8 februar 2018, derefter kender vi deres holdning til ovenstående 

rettidigt. Vi drøfter også, hvis det kommer til en sammenlægning af de to bestyrelser, er det vores ønske 

fortsat også at arbejde lokalt. Hvis vi bliver en bestyrelse, vil bestyrelses- møderne fysisk rykkes, så 

transporten tager hensyn til en placering midt mellem medlemmerne. 

 Da BW har været lagt ned af sygdom, har hun ikke deltaget i epilepsiforeningens generalforsamling. 

Vi mangler fortsat at få børneattest, på GS, og evt. på dem der hjælper os med vores arrangementer. GS 

skriver til Per om en ny ansøgning. 

Korte meddelelser til medlemsbladet og referater sendes fortsat til Per Vad 

3) Vi drøfter paragraf 18. Vi afventer svar fra Roskilde, og Lejre kommune.  

KJ kontakter Lejre, det er i skrivende stund gjort, og de har desværre ikke registreret vores ansøgning? 

BW kontakter Roskilde kommune for en status herom. 

mailto:gis@gisjo


4)  Økonomi: På kontoen står der: 9787 kr. Kredstilskud 2017 13.725 kr. Vi laver estimeret budget for de 2 

kommende arrangementer i 2018. Budget skema udfyldes og medbringes til generalforsamlingen. (Line 

hjælper med udfyldelsen af budgettet). 

 

5)  Arrangementer 2018: 

-  27 maj 2018 kl. ca. 13 – 16,30 Sejltur på Sagafjord i Roskilde. Vi mødes kl. 13 ved Vikingeskibsmuseet i 

Roskilde, derefter tager vi en sejltur på Sagafjord. Sagafjord sejler kl. 15, turen tager 1,5 time og der 

serveres kaffe og kage. Detaljeret plan kommer tættere på arrangementet. Alle er velkommen. Priser 75 kr. 

for voksne og 40 kr. for børn. 

-  18-19 august 2018 kl.ca. 10-10. Vandretur (stille og roligt), leg og hygge ved Boserupgård Naturcenter 

som er velegnet til hygge, uformelt miljø, og børn. Med mulighed for overnatning i shelter også i Boserup. 

Der vil være bål med snobrød. Detaljeret plan kommer tættere på arrangementet. Alle er velkommen. 50 

kr. for voksne og 25 kr. for børn. 

 

6) Gentagelse: 

Vi har undersøgt fordelingen af de 229 medlemmer. De ser således ud: Greve 29 personer. Køge 57 

personer. Roskilde 112 personer. Solrød 13 personer. Og Lejre 20 personer.  Vi mener det er vigtigt viden, 

at kende fordelingen af aldersgrupper og antal, når vi arbejder på at glæde og møde medlemmerne. Som 

eksempel har vi lagt arrangementerne i lokal området  

7) Diverse: 

Den ”nye” APP Drugstar, hvor man efter indtagelse af medicin registrer når man har taget sin medicin, er 

tilsyneladende en god hjælp. Den kan både bruges som reminder og man optjener stjerner, som kan om 

konverteres til penge. Penge man kan donere til fx epilepsiforeningen. Deres slogan lyder: Støt 

patientforeninger, ved at tage din medicin. Epilepsiforeningen fik allerede i 2017 penge fra Drugstar. 

 

  

 

Årshjul for arbejdet i Kreds Midtsjælland 2017/2018 
Vi vil have vores eget årshjul, således at vi nemt kan gennemskue vores aktiviteter, gøremål og forsøge, at 

planlægge det efter epilepsiforeningens aktivitets kalender. 

Den skal være dynamisk, således, at vi kan tilrette den. 

Juni: 2017 Bestyrelsesmøde. Punkt: Evt. et forum for 15-19-årige, hvor de kan skrive om alt hvad de har på 

hjertet 

10 juli 2017 mødes i Roskilde 



28 august 2017 næste bestyrelsesmøde kl. 19 Frivilligt center i Roskilde, adresse se øverst 

11 september 2017 bestyrelsesmøde, hvor vi fastsætter datoer, for vores kommende arrangementer 

2 oktober 2017: Kom og mød hinanden, få en sandwich og en hyggesnak, mød os i bestyrelsen 

4 januar 2018: Bestyrelsesmøde kl. 19 Frivilligt center i Roskilde, adresse se øverst 

8, 9 og 10 juni 2018 årsmøde/konference og landsmøde 

26 februar 2018 Generalforsamling kreds Midtsjælland kl. 18. Der serveres kaffe og småkager til de 

fremmødte 

27 maj 2018 Sejltur Roskilde fjord Sagafjord 

18-19 august 2018 Boserupgård naturcenter, shelter, bål mm Boserup skov i Roskilde  

 

 
 


