Bestyrelsesmøde d. 18. april 2018
Til stede: Annemette, Gudrun og Lisbeth
Fraværende: Erik, Charlotte, Lone og Heidi
1. Økonomi
Gennemgået af Gudrun i Charlottes fravær.
Indestående på kontoen d.d. er 59321,24kr.
2. § 118 midler:
Gudrun har fået tilsendt ansøgningsskema vedr. § 118 midler fra Lollands
Kommune. Der er ansøgningsfrist senest 15. maj. Gudrun vil prøve at udfylde
skemaet og få det sendt.
3. Epilepsikonference:
Mette og Lisbeth deltager.
Mette fortsætter weekenden med at deltage i landsmødet og det kommende HB
møde.
Lisbeth tilmelder
4. Arrangementer
Folkemøde Møn 24 og 25 august 2018 :
I lighed med sidste år er vi inviteret med til at stå sammen med DH Vordingborg.
Der var rigtige gode forhold og vil gerne deltage igen. Lisbeth giver DH Vordingborg
besked. Gudrun og Lisbeth deltager igen om lørdagen, som i år bliver i Stege
bymidte.
5. Frivillig fredag:
I år er der frivillig fredag d. 28. sept. 2018. Mette fortæller at der er foreningernes
dag d. 1. sept. Mette tager kontakt til arrangørerne.
Det er vigtigt at vi kommer rundt i hele kredsen og viser ”flaget”.
6. Familiedag i False:
Erik talte sidste gang om, at de midler vi har fået fra Fakse Kommune sidste år ikke
er brugt. Han skulle undersøge, om vi må bruge dem i år eller om kommunen vil
have dem tilbage.
Mette foreslår at benytte Fakse vandrehjem til vores familiedag med folkedans.
Mette undersøger om vi kan låne vandrehjemmet d. 10. oktober 2018. Når der er
svar, undersøger Lisbeth om ”Spillemændene” kan denne dag.
D 18. – 21. maj har Vestsjælland forlænget weekend i Smålandshavet på Enø.
Mette er tilmeldt. Gudrun vil slutte sig til fredag aften.
7. Fremadrettede arrangementer:
Drøftelse af forskellige tiltag som

Der er ønske om at genoptage samarbejdet med Vestsjælland.
Forslag om at deltage i en ”havefest” med levende musik i nærheden af
Middelalder-museet.
Vi har tidligere talt om Thorvangs museum på Møn.
Hvad kan vi lave af oplysende arrangementer og hvem kan vi få til at komme? Kan
Landskontoret komme med forslag til foredragsholdere?
Næste gang vi mødes skal vi sammensætte et program for efteråret og næste år.
8. Evt:
Hvordan får vi medlemmerne til at komme og få nye medlemmer?
Vi talte om, at det ikke er nok at annoncere i bladet Epilepsi og på facebook. Vi er
nødt til at annoncere i ugeaviserne også. Der kan jo sidde familier, som er berørt af
epilepsien men endnu ikke medlem. Dem skal vi også have fat på.
Nyt møde d. 20. juni kl. 19.00 hos Gudrun
Referent Lisbeth

