
Referat af bestyrelsesmøde i Epilepsiforeningen Sydsjælland d. 5. februar 2018 

Til Stede: Erik, Gudrun, Heidi, Mette, Charlotte, Lone og Lisbeth 

 

1. Vores nye bestyrelsesmedlem Mette og nye suppleanter Lone og Heidi blev budt 

velkommen i bestyrelsen. 

 

2. Referat fra generelforsamlingen d. 23. januar 2018 er godkendt. 

 

3. International Epilepsidag d. 12. februar.  

Der er ingen der har reageret på vores opslag på Facebook. Opslaget har været slået op 

på Epilepsiforeningen Sydsjællands side, hvor vi har delt den fra. Lisbeth har også slået 

den op på siden for pædagoger.  

Lisbeth har til mødet i dag fundet frem til Lollands Kommune. Der er en integreret 

børneinstitution, samt institutioner for voksne med udviklingshæmning. 

Mette foreslog også Behandlingscentret i Næstved. 

Mette har fået alle oplysninger og vil hurtigst muligt tage kontakt til en af institutionerne 

samt lokalaviserne. Heidi tager med Mette og afleverer gaven, som er efter institutionens 

ønske. 

 

4. Revyraketten 

Gudrun har reserveret 25 billetter, men det er primært kun bestyrelsen, der har tilmeldt 

sig. Der skulle meget gerne komme flere deltagere. Vi er ikke bundne af de resterende 

billetter, som går retur efter sidste tilmeldingsdato.  

Mette var inde på, at hvis det kun er bestyrelsen der deltager, skal vi måske se os om 

efter en anden aktivitet. 

 

5. Medlemsundersøgelse 

Vi gennemgik medlemsundersøgelsen. Vi kunne ud af besvarelserne se, at der er et 

behov/ønske for oplysningsmøder og socialt samvær. Pårørende mødes med hinanden. 

Set tilbage i året der er gået, har vi forsøgt at arrangere en havefest i Næstved uden at 

der er nogen der har vist interesse.  

Revyraketten havde god søgning sidste år. 

Mette og Heidi omtalte en ”havefest”, der hvert år arrangeres ved siden af 

Middelaldercentret i Nykøbing F i maj måned. Det er et familiearrangement med levende 

musik.  

 

6. Konstituering af bestyrelsen 

Formand Erik 

Næstformand Gudrun  

Kasserer Charlotte 

Sekretær Lisbeth 

 

7. Aktiviteter 

Sidste år forsøgte vi med en familiedag i Fakse, men på grund af tidsnød nåede vi det 

ikke. Vi gør et forsøg igen i år. 

Erik undersøger, om de midler Fakse Kommune gav sidste år til formålet, om vi må 

bruge dem i år til samme formål. 



Erik skal også undersøge/finde egnet lokale. Herefter undersøger Lisbeth om 

”spillemændene” stadig tager ud og spiller. Ellers tager hun kontakt til en lokal 

tryllekunstner. 

(Jeg kan se i referatet fra 4. dec. 2017 at jeg har foreslået at vi afholder arrangementet i 

oktober) 

 

8. EVT. 

Hovedbestyrelsesmøde d. 4. maj 2018 Erik kan ikke deltage. 

Mette deltager i stedet.  

 

Danske Handicaporganisationer DH Vordingborg 

Der er årsmøde d. 7. marts 2018 kl. 18 – 21. Tilmelding senest d. 23. februar til Lisbeth, 

som laver en samlet tilmelding.  

  

 Nyt møde d. 18. april 2018 hos Mette 

 Blåbærvænget 33, Næstved 

 

Referent Lisbeth  

 

 

 

 

 


