
 
Dagsorden for møde i Epilepsiforeningen Fyn d. 21. marts 2018 

 
Tid Kl. 17.00  

 
Sted Birke Alle 19, 1 – 15, 5500 Middelfart 

 
Deltagere: Julie Isager, Janni Nielsen, Camilla Reckweg Jensen og Susanne Hansen 
 
 
Evt. afbud 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden er godkendt 

 
 

2. Siden sidst – opfølgning på beslutningerne fra sidst 
Ved sidste møde i gennemgik vi formandens beretning. Samt forberedte os til 
generalforsamling. Vi havde ikke mulighed for at skrive referat pga. tekniske 
problemer med computeren. 

 
3. Økonomi 

Vi har de sidste par år haft nogle aktiviteter der har kostet på vores 
kassebeholdning.  
Og da vi har rykket zooturen til foråret 2019. Har vi besluttet have et spare år i 
2018. 
Vi har råderum til medlemmer der får en god ide, som vi naturligvis gerne vil 
støtte op omkring. 
 
Vi har stadig et samarbejde med Filadelfia, vedr. en særlig indsats for ung. Der er 
vores gave til Epilepsidagen 2017 og 2018  

 
(Budgetopfølgning på diverse aktiviteter + status) 

 
 
4. Dagsordenpunkterne for dagens møde (udvides efter behov)  
 

Sagsfremstilling: 



Vedr. Epilepsi konferencen. 

Vi overvejer og undersøger om vi har kendskab til nogle der ville være interesseret i at deltage, på 
et sponsorat fra os i Kreds Fyn. 

Julie har meddelt at hun desværre ikke har mulighed for at deltage pga. uddannelse.  

Camilla Reckweg Jensen, Janni Nielsen og Susanne Hansen vil gerne deltage.  

Vedr. plakater til reklamer for epilepsi konference 

Susanne printer plakater ud, samt opsætter nogle i Middelfart. 

 

Vedr. medlemsundersøgelsen 

Vi vil som bestyrelse meget gerne støtte op omkring, medlemmernes initiativer. Denne støtte vil primært 
være af økonomisk art. Da vi som bestyrelse se det som vores fornemste opgave at skabe rammen for disse 
aktiviteter, og ikke selv være den drivende kraft. 

      

 

5. Eventuelt 
 
Der er intet under evt. 

6. Næste møde (dato) 
Vi aftaler som altid næste møde over Facebook i vores gruppe. Men forventer 
mødes afholdes i maj inden konferencen.  

 
 
 

Referent …(Susanne Hansen)… 
 


