Referat af bestyrelsesmøde
Ons. 24 oktober kl. 19 i Hasle

Afbud fra Dorte og Gitte

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden manglede et tidspunkt på mødestart, ellers godkendt.

2. Godkendelse af referatreferat
Referat godkendt.

3. Orienteringer

Der blev fortalt lidt om sidste HB. møde og der var enighed om af deltagerne at det havde været et godt
møde.
Der blev aftalt at vi laver et nyt coverbillede når vi mødes til julebowling, samt ligge små historier op om os
selv på vores facbookside.

4. Arrangementer
Der er styr på henholdsvis julebowling samt generalforsamling.
Der vil blive bestilt kaffe og kage til 20 personer til sidstnævnte.
Der blev talt om en henvendelse fra ADHD Foreningen om et samarbejde om et foredrag, og bestyrelsen
sagde ja til at deltage i dette samarbejde.

Vi talte om at lave en happening 26 Marts (tør du kramme en med epilepsi)
Det blev aftalt at peter tager kontakt til Snellemarkcenteret Evt. meny.

Det blev også besluttet at ikke deltage i store legedag, samt erhvervsmessen, men prøve bilens dag i stedet.

Det forstående kredssamarbejde blev lidt dyrere end først anslået… det blev besluttet at fortsætte
samarbejdet, men at det ikke må stige yderligere i pris….
Ved samme lejlighed blev det meddelt at der er lavet en speciel ”bornholmerpris” så vores medlemmer har
mulighed for at deltage.
Peter prøver at søge midler til at dække udgifterne.

5. Økonomi

Vi har en sund økonomi, alligevel blev det besluttet at Peter prøver at søge kommunen om driftstilskud så
vi kan bruge vores penge på medlemmerne.

Det blev besluttet at indkøbe et reklamebanner (flag) til kredsen. Det blev også besluttet at der skulle stå
Epilepsiforeningen kreds Bornholm på det.

6. Næste møde.

Næste møde bliver med ”julehygge” dog vil der være et kort møde inden.
Det afholdes i Hasle 18 jan kl. 14. man medbringer selv drikkevarer samt 3 gaver af max 20kr.

7. Evt.

Der var intet til dette punkt.

