
 

 

                                                                                                                                                

 

 

      
             Formand Peter Vomb 

                                                                                                     Østergade 29 3720 Åkirkeby 
                                                                               Tlf .29700712 

E-Mail bornholm@epilepsiforeningen,dk  
                                                                                                                     Facebook: Epilepsiforeningenbornholm   

                                                                                                                       

Dagsorden for møde D. 14 Marts 2018 
 

                                                                 Tid: KL.19 

 

Sted:  Hasle. 
 

 

Deltagere: Peter, Mia, Lise Lotte, Morten, Tony, Anita, Morten og Dorte (ref.) 

 

1. Godkendelse af dagsorden.  
Godkendt 

 

2. Siden sidst – opfølgning på beslutningerne fra sidst.   
Der har været afholdt generalforsamling, og mødte gik fint. Et nyt bestyrelsesmedlem blev valgt ind. 
 
Peter Vomb har været i Uganda. En meget speciel oplevelse. Epilepsiforeningen gør meget – og det 

nytter.  Peter så det. 

 

Der arbejdes på det kommende landsmøde 

 
3. Økonomi. 

Mia oplyste, vi om Kreds har ca. 20.000 kr. i banken. De 3.000 kr. er fra Søsterlogen, og er sat fra til et 
spændende fagligt arrangement. 
 
Kommunen skal ansøges om § 18 midler. Så snart, der foreligger en beskrivelse af arrangementet og et 
budget – søges der. 
 
Et forslag om René Nielsen (Den halve mand) kan komme til øen med et arrangement omkring 
muligheder og ikke begrænsninger. Kredsen vil prøve at få René til Bornholm. Dansk Handicapforening v. 
Lis Schou, Spastikerforeningen v. Karen Nisbeth og ADHD vil alle eventuelt blive kontaktet. Alt afhængigt 
af prisen for arrangementet. ”Heltemenneske.dk” 
 

4. Arrangementer.   
Se punkt 3.  

 



 

 

Generelt vil man bestræbe sig på samarbejde med flere foreninger for at lave arrangementer, der kan 

trække flere mennesker til vores møder. 

 

Julebowling er altid en succes og vil blive et årligt arrangement. I 2018 d. 22.11. kl. 17.45. 5 baner bestilt 

 

Generalforsamlingen i 2019 vil blive afviklet i uge 11 (Hjerneugen – og internationel epilepsidag er anden 

mandag i februar). Vi prøver (evt. i samarbejde med ADHD-foreningen) at få DUKH herover. 11.2.2019, 

evt. i Aakirkebyhallerne 

 

Bjarne a Rotvig Hansen ultimo maj 2019 
 
Evt. arrangement med repræsentanter fra Børneskolen på Filadelfia 
 
VISO kunne være spændende 
 
Evt. repræsenteret ved Erhvervsmessen i Aakirkebyhallerne. Pris undersøges. 

 
5. Landsmøde.  

8.6. - 10.6.2018 i Odense. Fly + tog 
 
Hvor mange ønsker at deltage : Anita, Peter, Tony, Lise Lotte, Morten og Jens 

 

Fastsættelse af diæt: 400 kr 

 
 

6. Næste Hb møde.  
Peter er forhindret i at deltage, skal vi sende en anden? Nej 

 

 

7. Næste Møde. 24.4.2018 kl. 19 hos Tony 

Skal vi finde datoer frem til næste generalforsamling, eller fra gang til gang? 

Fra gang til gang 

 

8. Evt. 
Vi skal være opmærksomme på den nye persondataforordning, der træder i kraft 1. maj 2018 

 

Vores kreds´s medlemstal er steget til 49 medlemmer. FLOT 


