Referat fra bestyrelsesmøde den 10. april 2018 kl. 19.30 i Sorø Kultur- &
Fritidscenter, Frederiksvej 27, 4180 Sorø

Tilstede: Gisela Nørgaard Swensson, Betina Wilcken, Henrik Jensen, Anne Klausen, Berit
Andersen, Tommy Jørgensen og Conni Valentin Pedersen.
Afbud: Klavs Jeppesen.

DAGSORDEN
1. Tilføjelser og godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendes
2. Godkendelse af referat fra 16. januar 2018.
Referatet godkendes.
3. Økonomi.
Indestående lige nu 179.954,49, det er indeholdt de 25.893,67, der er
overført fra kreds Midtsjælland.
Formanden foreslår, at dem, der deltager i både Epilepsikonferencen og
Landsmødet får udbetalt kr. 250,- til småfornødenheder. Det drejer sig om
Berit, Tommy, Conni og Betina. Det godkendes, Line overfører pengene.
4. Medlemsundersøgelse.
Undersøgelserne for hhv. Midt- og Vestsjælland er vedlagt.
Hvad fortæller de os, livlig snak om hvad vi hver især har fået ud af den?
Vi er enige om, at huske undersøgelserne, når vi planlægger nye aktiviteter.
5. Aktiviteter 2018 – herunder evaluering af afholdte aktiviteter.
Årshjul for Epilepsiforeningen er vedlagt, vi gennemgår det, og tilføjer hvor
der er planlagt en aktivitet.
Afholdte aktiviteter siden sidst:
Generalforsamling: Her var igen i år ikke mange tilstede udover bestyrelsen,
Så det var en hurtig overstået generalforsamling.
Fastelavnsarrangement på Børnehospitalet, og det er gået godt. Niels
Rosenkrands var så heldig at få sponsoreret alt tilbehøret til
fastelavnsfesten.
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Epilepsidagen 12. februar – fagpersoners deltagelse: Her mangler vi navne
på de, der deltager i konferencen. De, der står for det, har lovet vi får dem
en af de næste dage. Deres deadline for indlæg til vores nyhedsbrev er 15.
juni 2018.
Epilepsikonference 8. juni 2018:
Berit, Tommy, Conni, Anne, Pia og Betina deltager.
Landsmøde 9. – 10. juni 2018:
Berit, Tommy, Conni, Henrik og Betina deltager.
Tommy, Conni, Henrik og Betina er delegerede fra kredsen.
Voksenkursus 13. – 15. april 2018:
Der er tilmeldt 31 personer incl. Lone.
Landsformand Lone Nørager Kristensen er kursusansvarlig i weekenden.
Tovholder: Berit.
Medlemsweekend 18. – 21. maj 2018.
58 tilmeldte dags dato. Sidste tilmeldingsfrist 3. april. De sidste huse er
blevet afbestilt, da der er rift om husene på stedet.
Line Mürer og Peter Vomb hjælper Berit i denne weekend.
Tovholder: Berit Andersen.
Sagafjord 3. juni 2018.
Budget kr. 5.500,- Pris: kr. 75,- for voksen og 40 kr. for børn.
Der er reserveret 48 pladser i egen salon. Der sejles kl. 15.00.
Børneattest mangler for Gisela, den skulle komme i hus.
Skal på hjemmesiden og Facebook.
Vi fik en god snak omkring prisen på 6.000 kr. for egen salon. Det finder
bestyrelsen er meget dyrt, og vi aftaler, at Betina skal kontakte Sagafjord
igen og forsøge at få salonen billigere – alternativt fravælge salonen.
Tovholder: Betina Wilcken
Revy 16. juni 2018.
Alle har betalt, så det er 25 forventningsfulde personer, der tager afsted med
bustransport.
Tovholder: Tommy.
Tadre Mølle 18. – 19. august 2018.
Budget: kr. 5.000,-.
Pris: kr. 50,- for voksen og 25 kr. for børn.
Skal i Epilepsi med deadline 25/4, udkommer ultimo maj.
Skal på hjemmesiden og Facebook.
Tovholder: Gisela Nørgaard Swensson
Bestyrelsesudflugt 1. september 2018.
Der er flere forslag på bordet, vi enes om at gå på Støvlet Kathrine og spise
en god middag. Partnere inviteres med, og deltagerprisen fastsættes på
næste bestyrelsesmøde.
Tovholder: Berit.
Offentligt møde om cannabis 4. oktober 2018 i Roskilde Frivilligcenter.
Der er reserveret lokale, hvor der kan være 50 deltagere? Der bliver arbejdet
på at skaffe et større lokale. Tidspunkt? Deltagerbetaling?
Der er taget kontakt til Kern Olofsson, han har sagt ja til at komme.
Skal i Epilepsi med deadline 1/8, udkommer ultimo august/primo september.
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Skal på hjemmesiden og Facebook.
Tovholder: Berit.
Informationsbrev til medlemmerne før sommerferien.
Indhold:
Voksenkursus – Lone skriver lidt om kurset.
Medlemsweekend – Berit Andersen skriver.
Epilepsikonferencen – Pia Langkjær skriver lidt om dagen, vi skal også have
lidt fra de fagpersoner, som vi sponserer.
Sagafjord – Betina Wilcken skriver
Revyturen – her skriver Tommy.
6. Orientering fra DH afdelingerne og andre:
DH-Kalundborg: Her sker ingenting
DH-Odsherred: Henrik er ikke fysisk med til møderne, men får referater.
DH-Slagelse: De arbejder med at få flere foreninger tilsluttet og ser på de
tiltag kommunen ønsker på Handicapområdet.
DH- Holbæk: Der er konstitueret en ny formand Morten Løvschall LEV,
tidligere formand Conni Valentin Pedersen er blevet kasserer.
7. Næste møde/møder:
4. juni.
24. september.
10. december.
Berit undersøger, om der er mulighed for lån af lokale i Ringsted. Hvis dette
ikke kan lade sig gøre, så afholdes møderne i Sorø.

Referent
Conni Valentin Pedersen
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