
Referat fra bestyrelsesmøde kreds Østjylland d. 3 november 2018. 

 
Tilstede : Rikke Malene Rogers, Ellen Marie Kaae, Brian Pedersen, Niels Henrik Pedersen og Else 

Kristensen. 

 

1. Generalforsamling 2019. 

 

Rikke Malene har lavet indbydelse til generalforsamling for Kreds Østjylland d. 26/2 2019. Temaet 

for oplægsholderne er : Familieliv med epilepsi. 

Vi vil bede Lone Nørager Kristensen, formand for Epilepsiforeningen, om at være dirigent til 

generalforsamlingen. 

Tinna, Brian, Ellen Marie og Niels Henrik er på valg. 

 

2. Skærup Zoo. 

 

Bestyrelsen har fået tilbud om at købe gavekort fra Skærup Zoo i Børkop Kommune. Gavekortet 

består af 4 billetter for 200kr. Bestyrelsen vil købe 2 gavekort, som vil blive udloddet ved 

kommende generalforsamling. 

Brian og Ellen Marie har besøgt Skærup Zoo og oplyser, at det vil være egnet til en 

medlemsudflugt. 

Det undersøges om kreds Syd/vest Jylland, kreds Fyn, og kreds Sønderjylland vil være 

interesserede i at deltage. Der foreslås 1 af følgende datoer til arrangementet : lørdag 15 juni eller 

lørdag d. 22 juni 2019.  Ellen Marie vil undersøge hvor længe tilbudet er gældende.   

 

3. Hovedbestyrelsesmøde d. 9/10 november 2019. 

 

Rikke Malene, Brian og Ellen Marie deltager. 

 

4. Julefrokost for unge. 

 

Rikke Malene vil opdatere opslag på Facebook vedrørende julefrokost for unge d. 1 december 2018. 

 

5. Temaweekend omkring pårørende.   

 

Bestyrelsen undersøger muligheden for at arrangere en weekend med fagligt indhold, omkring det 

at være pårørende til en person med kronisk sygdom (epilepsi). Det er påtænkt, at hele familien 

deltager. Der kunne evt. laves workshops for søskende, forældre m.m. 

Ellen Marie har tidligere været i kontakt med en psykolog, der har erfaring med at lave workshops 

m.m. og som vil kunne stå for det faglige indhold. 

Det kunne være i samarbejde med andre kredse. Det undersøges, ved kommende HB møde, om 

andre kredse kunne være interesserede. 

 

6. Evt. 

 

Rikke Malene vil oprette Voksengruppemøderne i Facebook samt bede om at få tilsendt mødedatoer 

m.m. fra Pårørendegruppen, ligeledes for at blive oprette i Facebook. 

 

7. Næste møde. 

 

Næste møde er mandag d. 11 februar 2019, kl. 19-21, i Huset Trøjborg 

 

Ref. Else 


