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Referat fra Bestyrelsesmøde d. 24 April 2018 

 

                                                         Sted:  Hos Tonny Christensen 

Deltagere:  

Peter, Mia, Gitte, Anita, Selina, Tonny, Liselotte, Morten og Dorte (ref.) 

 

 
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 
 

2. Referat siden sidst. Godkendt 
 

3. Økonomi. Epilepsiforeningen afsætter i år og fremadrettet hver andet år 5.000 kr. fast i budgettet til 
vores bestyrelsesmedlemmers deltagelse i Landsmøder. Rejseudgifter refunderes særskilt.  

 

I forbindelse med sidste Landsmøde havde vores forening en udgift på 8.500 kr. Der afsættes  

fremadrettet  3.000 kr. i vores budget til Landsmøder 

 

4. Arrangementer.  Der er lavet en aftale med ”Den halve mand”, René Nielsen 
(www.heltmenneske.dk). René kommer til Bornholm 11.9.2018. Vi booker formentlig 
Aakirkebyhallerne. Der skal betales 12.500 kr. samt  transport, hotel og forplejning. 
 
Peter har indgået et samarbejde med andre foreninger omkring afholdelse af arrangementet. LEV og 
Spastikerforeningen har givet tilsagn om at spæde til med hver 3.000 kr. ADHD vender tilbage primo 
maj. Epilepsiforeningen bruger de 3.000 kr., de fik af Søsterloge nr. 43, Klippen sidste år til 
arrangementet. Bestyrelsen vedtog, Peter har forhandlingsrettetn til at lave aftaler med de øvrige 
foreninger omkring ”Den halve mand – arrangementet” 
 
Derudover har Peter søgt og fået 10.000 kr. fra 10% puljen (Aftenskolen for specialundervisning) 
 
Peter ansøger om § 18 midler (10.000 kr.) 
 
Bjarke A Rogvi Hansen. Peter har ikke kunnet træffe ham. Vi kan derfor ikke forvente et arrangement 
med ham i maj, som håbet. 
 
Vi planlægger stadig et arrangement i hjerneugen 2019 med Bjarke A Rogvi Hansen eller Kern. 
 
Julebowling 22.11.18. Banerne er booked til 17.45. Tonny laver indbydelser og sender dem ud. 

 

 

http://www.heltmenneske.dk/


 

 

 

5. Landsmøde. Der bakkes op om valg af hhv formand og næstformand 
 

Deltagerne aftalte, hvornår og hvordan, de tager til Fyn og retur. Billetter bestilles. 

 
6. Næste HB møde. Peter kan ikke deltage. Tonny undersøger, om han har mulighed for at deltage i 

stedet 
 

7. Næste Møde. 22.8.18 i Hasle kl. 19 

 

8. Evt. DGI medlem har kontaktet Peter, da han har startet/påtænker at starte et fodboldhold  for  epileptikere 

Benny fra TV Bornholm er meget interesseret i at lave en filmserie omkring forskellige foreninger og 

deres medlemmer. Vi undersøger, om det kan være en mulighed 
 

 


