
Referat af generelforsamling i Epilepsiforeningen Sydsjælland d 23. januar 

2018 

 

Til stede af bestyrelsen: Erik Hansen, Gudrun Mogensen, Charlotte Jensen og 

Lisbeth Palsgart 

Kontaktperson i Guldborgsund: Lone Nielsen 

 

Derudover var der mødt 3 medlemmer op 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: 

Mette Simonsen 

 

2. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt 

 

3. Valg af referent: 

Lisbeth Palsgart 

 

4. Valg af stemmetæller 

Fravalgt på grund af få fremmødte 

 

5. Bestyrelsens beretning v. Erik  

Erik kom i beretningen ind på, at vi skal huske, at det er frivilligt arbejde det vi 

gør, og at det somme tider kan være svært at finde tid og resurser. Alligevel 

har vi nået det vi har aftalt, hvilket han takkede bestyrelsen for. 

 

Thomas Mathiasen trak sig fra bestyrelsen midt på året. Erik takkede ham for 

tiden i bestyrelsen. 

 

Der har i årets løb været afholdt flere bestyrelsesmøder. 

Ved et hovedbestyrelsesmøde blev det vedtaget at referater fra 

bestyrelsesmøder skal lægges op på hovedforeningens hjemmeside. Så det 

gør de nu. 

 

Erik har deltaget i flere hovedbestyrelsesmøder også de referater kan læses 

på hovedforeningens hjemmeside.   

 

Vedr. arrangementer har der været International Epilepsidag. Speciel 

børnehaven Solsikken var så heldige at få besøg af Gudrun og Erik, som 

medbragte en gave af en Brio togbane der var sponsoreret af Leika. 

 

Der var arrangeret en tur til Menstrup kro med spisning og Revyraketten. 

Arrangementet har været prøvet flere gange med stor succes. Så det vil vi 

fortsætte med. 



 

Gudrun og Lisbeth har deltaget i Folkemødet Møn d. 26. august. De stod på 

stand sammen med Danske Handicaporganisationer. 

Senere i september deltog de også i Frivillig fredag i Næstved. 

Ved begge arrangementer viste Gudrun og Lisbeth Filmen Turen Der Gik I 

Fisk non stop. 

Til arrangementerne havde Lisbeth lavet et spørgeskema med Tip 13 rigtige. 

Alle der løste opgaven fik en doseringsæske. Blandt alle besvarelser blev der 

trukket lod om et års gratis medlemskab. 

 

Bestyrelsen er ked af, at vi igen måtte aflyse et arrangement. Vi synes selv at 

det er gode arrangementer. 

Herfra opfordres der til at deltage i de fantastiske arrangementer der er. 

 

HUSK sammen kan vi gøre det til en endnu bedre forening. 

 

6. Regnskab: 

Erik fortalte at Janni på hovedkontoret har revideret vores regnskab. 

Herefter fremlage Erik regnskabet.  

Årets resultat er:   7468,32 

Egenkapitalen er: 77031,91  

 

7. Kommende arrangementer: 

Det første arrangement i år er International Epilepsidag. I  lighed med de to 

foregående år vil vi donere en gave til en institution der arbejder med 

mennesker med epilepsi. 

 

Næste arrangement bliver Revyraketten på Menstrup kro d. 23. marts 2018. 

tilmeldingsfrist er d. 8. marts 2018. 

 

Der bliver igen Folkemøde Møn og Frivillig Fredag 

 

Vi har talt om: 

Familiedag til efteråret i Fakse med kaffe/te/sodavand og kage. Lisbeth vil få 

nogle spillemænd til at komme. 

Mette Simonsen foreslog at kombinere dagen med Fakse kalkbrud om 

formiddagen. 

 

Besøg på Thorsvang museum på Møn.  

 

Mette Simonsen foreslog en weekend med meditation og foredrag i lighed 

med det en anden kreds laver.  

 

8. Budget:  

Erik fremlage hvilke indtægter der forventes samt udgifter. Med indkøb af  



vores eget udstillertelt og fane med logo på kommer der et underskud på 

budgettet på ca. 5000.00kr. Igen har vi nogle penge stående, der skal bruges 

og vi mener de er givet godt ud. 

 

9. Valg af bestyrelse På valg er:  

Gudrun Mogensen. Genvalgt 

Charlotte Jensen.    Genvalgt 

Mette Simonsen       Nyvalgt 

 

10. Valg af suppleanter: 

Lone Nielsen 

Heidi Johansen  

 

11.  Valg af revisor: 

Vi beder Janni fra hovedkontoret om at varetage den opgave. 

 

12. Indkomne forslag: 

Ingen 

 

13. Evt.: 

Intet 

 

Referent: Lisbeth Palsgart  

 

 


