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Afbud til Benjamin senest 30. april kl. 14 på benjamin@nissen-germansen.dk 

eller tlf. 20 14 57 88 
 

Deltagere: Benjamin, Marianne, Susanne, Carina, Henriette og Lars 

 

1. Godkendelse af dagsorden:  Godkendt 

 

2. Valg af ordstyrer:  Benjamin blev valgt og holdt tiden fornemt. 

Lars skriver referat. 

  

3. Godkendelse af referat fra 12.3.2018:  

Referat gennemgået og godkendt 

 

4. Orientering fra landsforeningen og andre: 

A. HB:    

Lene Sahlholdt og Peter Vomb indstiller Lone Nørager til landsformand og 

Berit Andersen som næstformand. Vi godkender og Lars mailer vores 

godkendelse. 

B. DH:  Lavt fremmøde til de tunge møder. Intet nyt af betydning. 

 

5. Ting til HB: Lars anmoder på HB-mødet om et separat punkt på næste dagsorden: 

"Tonen på sociale medier samt respekt for brugere og medlemmer". 

 

6. Afholdte arrangementer: 

A. Hjernen i Fokus  - Vejle: Uge 11 - tirsdag, den 13. marts 2018: Benjamin, 

Carina og Lars deltog. Gode foredrag om eftermiddagen, men ringe respons 

ved vores stand. Arrangementet er prøvet. 

B. Bowling i Esbjerg:  

Lørdag, den 17. marts kl. 14.30. 6 deltagere. Fornemt arrangement, og fin 

buffet. Arrangementet gentages gerne. 

C. Madlavningskursus: Stor succes. God inspiration og opskrifter på masser af 

mad for få penge. Frank Løkkegaard kan peppe en stemning rigtig godt op, 

så ham ønsker vi at få igen. Danmarksgade skoles køkken var et gedigent, 

gammelt skolekøkken, så vi prøver at finde en lokalitet med højere standart. 

D. Åbent hus på Vindrosen. Lørdag, den 14. april 13.00 - 16. Der manglede 

besøgende til arrangementet. Det kan skyldes den manglende mulighed for 

at parkere i nærområdet.Hyggelig stemning, hvor der også blev netværket. 

Hvis der kan forventes flere besøgende næste gang, kan vi se formålet. Til 

evaluering: der bør være alkoholfri drikkevarer til afslutningsmødet, og 

cafeen bør ikke begynde at lukke ned før arrangementet er afsluttet. 

E. Danmark spiser Sammen + foredrag, 24. April.  

Vores arrangement med spisning og foredrag blev aflyst, da det store 

SpisSammen-arrangement med Mads Steffensen blev placeret i samme 
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tidsrum. Næste år nøjes vi med at sprede budskabet om arrangement, der 

forventes at blive gentaget. 

. 
7. Kommende arrangementer: 

A. Epilepsikonference: Odense, fredag, den 8. juni 

Kredsen betaler for suppleantens deltagelse, da hun ikke er delegeret. 

Kredse opfordret til at indbyde og sponsere relevante kontaktpersoner, men 

vi sponserer p.t. ikke personer i offentlige embeder.  

B. Landsmøde: Odense, lørdag 9. juni - søndag 10. juni  

Deltager: Susanne, Benjamin, Marianne, Carina og Henriette.  

  

C. Sommerspil i Varde 2018 
DATOÆNDRING. Vi flytter fra mandag, den 9/7 til torsdag, den 12/7. 
Vi begynder med fællesspisning kl. 18. 7-kanten opfører Chaplin the Musical. 
kl. 20. Medlemspris: 200,- inkl. bagel og 1 øl eller 1 vand.  
Ved bestilling af billet ved Susanne vælges 1 af 4 mulige bagels samt 
drikkevare.  Tilmelding senest 25. juni. 
Tilskud fra Varde Kommune: kr. 3.000,-   
Er annonceret i Kredsstof og med annonce i EPILEPSI 
 
Alle tilmeldinger fra bestyrelsen til større arrangementer bør fremover være 
på mail, så der ikke er tvivl om hvem der er tilmeldt. 
 

D. Madlavningskursus 2018/2019: 

Madlavningskursus: Mad med muligheder - til hverdag og gæster. 

Forslag: 3. tirsdag i Sept., nov., jan., feb. og marts samt 2. tirsdag i okt. og 

april. 

Frank  Lykkegaard er klar til en tørn mere.  Østerbyskolen, Vejen.  

Kurset søges udbudt med en 7, mødeaften i april måned. (rettelse i annonce 

ikke nødvendig).  

 

E. Foredraget med Michael Svendsen. Mulighed for samarbejde med Kreds 

Sydjylland. Forslag: vi betaler foredragsholder og de betaler noget 

forplejning. Ønske om mulighed for spisning. Lars har kontakt til 

Fritidsforvaltningen i Kolding Kommune som henviser til Kolding 

uddannelsescenter - KUC) Lokaler kan kun lånes af kredse hjemmehørende 

i Kolding Kommune. Allerede godkendte datoforslag: 11/9 og 25/9 

 

8. Efterårs- og vinterprogram - ting til senere overvejelse 

Punkter drøftes mere specifikt på seminaret 

 

A. Hella Joof, onsdag, den 10. okt. i Vejen : "Lykke". 

B. Ingen interesse. vi har også vores eget foredrag i efteråret. 

C. Blue Water Arena (når EFB er på fode igen) 

D. Put and take-sø 
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E. Fiskeri- og søfartsmuseet. 

Der overvejes en familieudflugt, f.eks. lørdag, den 6. okt. Benjamin 

undersøger. (entre for børn er gratis). Vi ønsker en rundvisning og spisning. 

  Introduktion, frokost og entré: kr. 245,- pr. person 

 Introduktion, kaffe/the, lagkage og entré:  kr. 195,- pr. person 

F. Julebowling,  

Brørup Bowlingcenter, søndag, den 18. november kl. 14.30 (bowling kl. 15) 

Marianne arrangerer og booker 7 baner. Efter bowling mulighed for at 

fortsætte - for dem der har lyst - på King Restaurant ved Banegården. 

G. Generalforsamling: 26/2 2019 kl. 18. Fritidshuset, Kirkegade 51 i Esbjerg. 

Spisning af pålægskagemand kl. 18. Generalforsamling kl.? 

H. CFSA kurser for bestyrelsesmedlemmer og frivillige. Alle fra bestyrelsen 

opfordres til at holde øje med kurser fra CFSA på Frivillighed.dk. 

 

9. Netværkscafeen:  Køre støt og rolig.  

 

10. § 18 samarbejdsmøde torsdag, den 3. maj 

Vindrosen Esbjerg, kl. 19 - kl. 21. Lars deltager og hører om der er basis for at få 

arrangeret lokale kurser gennem CFSA. 

Vi deltager i fælles ansøgninger om §18-midler til foredrag, men kun hvis det drejer 

sig om ekstra midler udover dem vi vil kunne forvente at få tilført. 

Marianne finder muligheder i baglandet. 

Forslag fra Benjamin og Lars: Tommy Krabbe - Frivillighed - gejsten og glæden. 

 

11. Bestyrelsesseminar: Lørdag, den 26. maj kl. 10 - kl. 18 - derefter spisning. 

Lars laver endelig aftale med Danhostel Ribe.  

Foreløbige oplæg (usorteret): arbejdsmål? landsarrangementer? målgrupper? 

arrangement-typer? PR-strategi? foreningens omdømme/renome, Fastholdelse af 

medlemmer, Hvordan mødes nye potentielle medlemmer af os? Den nye 

persondataforordning. Kultur på de sociale medier og overfor vores medlemmer. 

 

12. Nye målgrupper: 

børn, unge, familier, forældre, søskende, hvordan?  Udsættes til seminaret. 

 

13.  PR: 

Emnet ikke udtømt, så genoptages på seminar. 

Kredssurvey - debat 

Udvidelse af vores liste til netværksinformation? tilsagn? 

Muleposer og gymnastikposer med tryk. Lars spørger kontoret om de kraftige 

muleposer fra året med international konference. Vi ønsker de kraftige muleposer. 

Indkøb af plexiglasholdere til brochurer. Lars forhører sig ved  Frøkjær i Esbjerg og 

køber evt. prøver. 

 

14.  Økonomi: 

https://frivillighed.dk/kurser/kursuskalender
https://vindrosen-huset.us17.list-manage.com/track/click?u=533b8f735f8b7afe5f8b91ec3&id=914b6b2c5e&e=6a2bd0430a
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Benjamin orienterede om den aktuelle økonomi. Vi følger budgettet pænt, men 

mangler en del indbetalinger at tildelte puljemidler og kredsstøtte. 

Odd Fellowlogerne (uddeling i april) og andre kan overvejes. 

   

15. Eventuelt: 
 

16. Næste møde:  Lørdag, den 26.maj kl. 10 på Danhostel i Ribe. Kl. 18 mulighed for 

spisning. 

 

 


