Epilepsiforeningen Østjylland

Referat af bestyrelsesmøde den 27. marts 2018
Deltagere:
Rikke Malene Rogers (formand), Brian Veie (næstformand), Ellen Marie Kaae (kasserer), Niels Henrik
Pedersen, Tinna Stevnsner (suppleant)
Fraværende: Else Kristensen (sekretær), Lars Hvid (suppleant)

Pkt. 1 – Dagsorden – nye punkter eller ændringer
Dagsordenen blev godkendt. I Else fravær blev Ellen Marie valgt som referent.

Pkt. 2 – Opfølgning fra generalforsamlingen
A. Kredsindberetning blev udfyldt. Ellen Marie Sørger for at sende den til Landskontoret sammen med
regnskabet.
B. Tinna udfyldt blabket til politiet vedrørende børneattest
C. Bankfuldmagt. Ellen Marie fortsætter som kasserer og skal fortsat have fuldmagt til banken.
Da Lars er udtrådt af bestyrelsen, tilbagekaldes hans fuldmagt. I stedet skal Else have fuldmägt til
kontoen. Ellen Marie sørger for at få papirerne i orden i banken.
Vi udfyldte ny bestyrelsesindberetning.

Pkt. 3. – Pårørendegrupper
Vi starter med en aften i Huset Trøjborg, hvor vi inviterer alle interesserede til en aften med et lille foredrag
som indledning og derefter mulighed for at danne grupper og diskutere, hvad vi mere kan gøre for at støtte
op om de pårørende.
Rikke forfatter et brev til medlemmerne og sender det rundt til resten af bestyrelsen. Brian undersøger, om
vi kan få foreningens socialrådgiver som indleder, og han spørger kreds midt/vest, om vi må invitere deres
medlemmer fra Silkeborg med til arrangementet. Vi arbejder på at holde arrangementet den 2. eller den 8.
maj.
Else bestiller lokaler, når datoen ligger fast.

Pkt. 4 – Årshjulet
Vi gennemgik landsforeningens årshjul og indpassede vores bestyrelsesmøder efter
hovedbestyrelsesmøderne.
Bestyrelsesmøderne kommer til at ligge på følgende datoer:
25. april kl. 19 i Århus – her skal vi blandt andet planlægge de sidste detaljer om pårørendearrangementet
og sommerudflugt. Endvidere planlægning af Hjerneugen 2019. Else bestiller lokale
22. september kl. 16 – i Horsens - med efterfølgende spisning. Her skal vi blandt andet planlægge
generalforsamling 2019. Der er deadline i bladet den 25. oktober. Ellen Marie og Brian arrangerer.
31. oktober kl. 19 i Århus. Her skal vi blandt andet planlægge Epilepsidagen den 2. mandag i febr. 2019 (11.
februar) Else bestiller lokale
Generalforsamlingen holdes den 26. februar 2019. Else bestiller lokale.
Ellen Marie opretter en googlekonto for kredsen, hvor alle får password til, så vi har vores eget ”årshjul”.
Der er epilepsikonference og landsmøde den 8. - 10 . juni i Odense.
Vi vedtog, at kredsen betaler deltagelse for alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Ellen Marie sender
tilmeldingsskemaer over lige efter påske. Sidste frist for tilmelding er den 28. april. De, der ikke har snedt
tilmelding til Ellen Marie senest 2. påskedag, må selv tilmelde sig på landskontoret.

Pkt. 5 – Hjerneugen.
Næste gang er den 12.- 14. marts 2019. Der er forberedelsesmøder den 30. august og 8. november. Vi
sætter det på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 6 – Henvendelse vedrørende Århus kommune.
Henvendelsen kommer fra en gruppe, som ikke mener, at kommunens sagsbehandling er fair og forsvarlig.
Vi har ingen konkrete henvendelse fra medlemmer med lignende klager og kan derfor ikke bidrage med
eksempler. Rikke besvarer henvendelsen.

Pkt. 7 – Kommende arrangementer
A. Sommerudflugt. Vi besluttede, at det i år skal være Tivoli Friheden – den 18. august. Ellen Marie
indhenter tilbud og laver budget. Niels Henrik og Else står for tilmedlinger. Ellen Marie skriver
indlæg til bladet og til facebook.

B. Julefrokost. Vi holder en tidlig julefrokost i Horsens den 22. september. Ellen Marie og Brian
planlægger.
Andre grupper, som ønsker at holde julefrokost, kan søge bestyrelsen om et tilskud.
C. Udlandstur. Ellen Marie laver et skriftligt oplæg til næste bestyrelsesmøde.
D. DH. Niels Henrik har deltaget i et enkelt møde. Han vil godt tage med en gang til, men det er ikke så
inspirerende.

Pkt. 8 – landsmøde, og pkt. 9 – kredsindberetning er behandlet under pkt. 4 og pkt. 2.

Pkt. 10 – evt. Intet.

Som referent

_____________________
Ellen Marie Kaae

Årshjulet finder du her:

Log på google med
Konto: epilepsiforeningenostjylland@gmail.com
Adgangskode: aars0ost
(Den store cirkel er et nul)

