Epilepsiforeningen
Sydsjælland

Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. januar 2019 kl. 19:00

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
Gudrun
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
3. Valg af referent.
Lisbeth
4. Valg af stemmetæller.
Allan og Jens
5. Bestyrelsens beretning.
Erik fremlagde bestyrelsens beretning og kom ind på at vi i 2018 mistede et tidligere
bestyrelsesmedlem, som lavede et stort arbejde for bestyrelsen. Det er trist for
bestyrelsen, og vi holdt et minuts stilhed.
2018 var året hvor alle pladser i bestyrelsen var og er fyldt ud. Det har betydet at vi har
gabt over mere end vi plejer. Det kommer der mere af i 2019.
Året var også hvor Erik måtte drosle lidt ned på grund af flytning, og Gudrun havde en time
out pga. private forhold.
Det er alligevel lykkedes at lægge en god plan for 2019. Det gør man ikke med mindre man
har en god bestyrelse.
Medlemstallet ligger stabilt på ca. 240 lokalt og på 5200 i hele landet.
På grund af en hel bestyrelse har vi haft gang i mange ting. Det vil jeg sige bestyrelsen tak
for, og selv om vi ikke altid er enige, er der altid kommet et godt resultat ud af vores
arbejde.
Vi har i 2018 holdt 5 bestyrelsesmøder og en generalforsamling.
Der har været epilepsikonference og landsmøde, hvor nogle af os deltog samt
hovedbestyrelsesmøder.
Hovedforeningen havde planlagt at hele bestyrelses fra alle kredse blev inviteret til
workshop ved nogle hovedbestyrelsesmøder. Desværre var det kun Erik der kunne deltage
herfra. Mette har været suppleant for Erik en enkelt gang til et hovedbestyrelsesmøde.
I kan læse mere om møderne på Hovedforeningens hjemmeside. Her ligger tidligere
referater.

Epilepsiforeningen
Sydsjælland
Vi har investeret i en pavillon, som vi skal bruge, når vi er på messer og lignende
Årets første arrangement 12. februar 2018 var International Epilepsidag . Ridderborg
børnehave i Nakskov og Special SFO på Sundskolen i Nykøbing F fik besøg af Heidi og
Mette. De havde gaver og blomster med, der var sponseret af Semler og den grønne butik.
En kæmpe tak til dem. Læs mere på Facebook.
Næste arrangement var Revy på Menstrup kro med spisning. Det er et arrangement der er
gentaget flere gange, så man kan sige det er en succes.
2018 blev året hvor facebook i stigende grad er brugt til informationer. Der er lavet
undersøgelser og de har vist, at der her det sker. Så det har vi tænkt os at blive ved med.
Ved Folkemødet Møn deltog Lisbeth og Charlotte. Det er en dag hvor vi er ude og vise
Epilepsiforeningen frem, og få kontakt til evt. kommende medlemmer.
Ved Frivillig fredag i Næstved deltog Gudrun og Heidi. Det er også en dag hvor foreningen
har mulighed at komme frem i lyset og få kontakt til evt. kommende medlemmer
Tak fordi i lyttede, og husk sammen kan vi gøre det til en endnu bedre forening
6. Regnskab.
Afbud fra Charlotte. Erik fremlage regnskabet i stedet.
Årets resultat er et minus på ca. 5000,00 kr. Det vil sige, det er en nedskrivning af vores
formue. Vi har tidligere besluttet at bruge af vores bankbeholdning så pengene kommer
vores medlemmer til gode
7. Drøftelse af aktiviteter i kredsen.
Kommende arrangementer i 2019.
International Epilepsidag d. 11. februar. I år er det Haslev området der bliver besøgt.
Gudrun og Mette sørger for gaver evt. sponsorer.
Revyraketten i Menstrup d. 15. marts. Det er med spisning først. Det er lykkedes Gudrun at
forhandle sig frem til at deltagere får gratis kaffe.
Fru P musik d. 28. maj i Nykøbing F. Vi skal undersøge om vi må sætte vores telt op.
8. Budget.
Budgettet for 2019 er baseret på nedskrivning af bankbeholdningen på ca. 7000,00 kr.
derfor viser budgettet et minus på ca. 7000,00 kr.
Det er igen for at bruge af vores penge til gavn for medlemmerne.
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9. Valg af bestyrelse, herunder fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer.
På valg Formand Erik Hansen genvalgt
På valg Sekretær Lisbeth Palsgart genvalgt
På valg bestyrelsesmedlem Anne Mette Simonsen genvalgt
10. Valg af 2 suppleanter.
Heidi Johansen valgt
Lone Nielsen valgt
11. Valg af revisor.
Hovedforeningen har været revisor i 2018. Det besluttedes at det skal de også for 2019.
12. Behandling af indkommende forslag, som skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Ingen indkomne forslag
13. Eventuelt.
Forslag om at danne en gruppe af medlemmer, der kan hjælpe ved arrangementer når der
er brug for ekstra hænder.
Forslag om at alle der deltager på Bornholmerturen får en T-shirt med logo på.
Forslag om overtøj som flisetrøjer, jakker med Logo på til brug ved udendørs
arrangementer.
Forslag om Camp Adventure. Der er Indvielse af Gisselfelds tårn d. 31. marts

Tak for i dag
Referent Lisbeth

