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Referat fra bestyrelsesmøde den 24. september 2018 kl. 19.30 i 
Hyldegårdens Aktivitetshus, Hyldegårdsvej 42, 4100 Ringsted 

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

  
DAGSORDEN 
 

1. Tilføjelser og godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen godkendes med 2 tilføjelser under aktiviteter og 2019 
 

2. Godkendelse af referat fra 30. juli 2018.  
Referatet godkendes. 
 
Økonomi. 
Budgetopfølgning gennemgåes og godkendes 
 

3. Aktiviteter 2018 – herunder evaluering af afholdte aktiviteter. 
 
Bestyrelsesudflugt 1. september 2018. 
Det var en hyggelig aften, med dejlig mad og selskab. 
 
HB møde 28. – 29. september 2018. 
Berit, Tommy, Gisela og Betina deltager. 
 
Offentligt møde om cannabis 4. oktober 2018 kl. 19.00 i Roskilde 
Kongrescenter, Bauhaus arena, Møllehusvej 14 4000 Roskilde: 
Landsformanden Lone Nørager,vil være ordstyrer, hvis der kommer så 
mange deltagere, som vi regner og håber på, så var det smart, hvis 
landsformanden lige fik mulighed for at sige et par ord om foreningen. 
Det har hun har sagt ja til. 
Line tager imod deltagerbetalingerne.Vi skal bruge et par mikrofonholdere, 
der kan sørge for, at deltagerne kan stille spørgsmål til Kern. Tommy og 
Conni har meldt sig. 
Tovholder: Berit. 
 
Infobrev: Næste infobrev skal ud til december, Tommy laver det som vanligt 
i samme format. Tommy skal have indlæg til brevet inden den 15. november. 
Emner: Cannabis, Revy 19, Generalforsamling og foredrag, opfordring til 
afgivelse af mail og Facebook, fastelavn, Hjerneugen. 
 
Frivillighedscentre: Berit får henvendelser fra disse og sender skrivelserne 
videre til den i bestyrelsen der bor i nærheden. Så er det op til os, om vi kan 
deltage. 
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2019: 
 
Hjerneugen uge 12 2019: 
Hjernesagen, LEV, Ahlzheimerforeningen og Epilepsiforeningen, er gået 
sammen om at lave et arrangement i Holbæk den 19. marts 2019. Det 
afholdes på det private plejehjem Fjordstjernen i Holbæk. 
Tovholder: Conni 
 
Generalforsamling. 
Afholdes 7. februar 2019 på Danhostel Ringsted, Sct. Bendtsgade 18, 4100 
Ringsted. 
Vi starter kl. 18.00, hvor deltagerne får en sandwich og en sodavand/vand, 
samtidig med Gitte Bhuto kommer med sin historie. 
Generalforsamlingen starter så kl. 19.30. 
Tilmelding senest 18. januar 2019 til Berit. 
Tovholder: Berit. 
 
Revy 22. juni 2019. 
Der er indkøbt 25 billetter, og der er bestilt bustransport. 
Der er solgt 18 billetter indtil videre. Budgetforslag vedlagt. 
Tovholder: Tommy. 
 
Medlemsweekend på Bornholm 5. – 9. september 2019. 
Arbejdsgruppen består af: Berit fra os, Peter fra Bornholm, Sandra fra 
København og Gudrun fra Sydsjælland. 
Der er bestilt feriehuse, og der er udarbejdet budgetoverslag, så alle kan gå i 
gang med at søge § 18 midler. Det er et konservativt overslag, så vi ikke 
bliver overraskede. Budgetoverslaget er vedlagt. 
Tovholder: Berit. 
. 
Roskildegruppen: 
Vi budgetterer med 20.000 kr. til arrangementer i Roskildegruppen. Der er et 
ønske om at lave et arrangement for de 13-16 årige med epilepsi i 2019. Der 
skal afleveres oversigt over arrangementer incl. budget på næste 
bestyrelsesmøde. 
 
Bestyrelsesudflugt 2019: 
Fremover vil der på skift med være 2 personer fra bestyrelsen der vil 
bestemme og arrangere, hvad vi skal, det bliver Gisela og Line, der står for 
næste års udflugt, og der skal være en deltagerbetaling for ledsagere. 
 

4. Orientering fra DH afdelingerne og andre: 
DH-Kalundborg: Der sker ingenting, der kommer ingen oplysninger ud. 
DH-Odsherred: Henrik er ikke tilstede  
DH-Slagelse: Anne er ikke tilstede  
DH- Holbæk: Den nye formand hedder Morten Løvschall. Der skal indstilles 
til Handicapprisen senest den 15 oktober 2018, uddeles den 3. december 
2018.  
 

5. Næste møde/møder: 
19. november 2018 kl. 18.30 hos Danhostel Ringsted. 
 

 
Referent:  
Conni Valentin Pedersen 


