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Referat bestyrelsesmøde den 20. maj 2019 hos  
Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted.  
 
 
Tilstede:  
Afbud: Conni Valentin Pedersen, Gisela Nørgaard Swensson & Betina Wilcken. 
 

  
DAGSORDEN 
 

1. Tilføjelser og godkendelse af dagsorden. 
 
 

2. Godkendelse af referat fra 20. marts 2019. 
Referatet godkendt. 
 
 

3. Økonomi. 
Enkelte opklarende spørgsmål til budgetopfølgningen. 
Bert oplyste, at Hjernedagen kostede 11.246,26 kr. Vi har fået 10.000,- kr. 
fra Lokalpuljen i DH centralt, så kredsens udgift bliver 1.246,46 kr. 
Bornholmerturen forventes at kunne dækkes af de allerede indbetalte beløb 
fra kredsene – også selvom der er flere deltagere, end vi havde budgetteret 
med. 
 
 

4. Aktiviteter 2019 – herunder evaluering af afholdte aktiviteter. 
 
Bowling, brunch og spil for de unge 11. maj 2019: 
Arrangementet forløb fint, og landsformanden og bestyrelsen roste initiativet. 
Der er også ros fra moderen til en af deltagerne på Facebook. 
 
Roadshow & bestyrelsesmøde 20. maj 2019: 
Alle var enige om, at det er en god oplevelse at møde direktør og 
landsformand hvert andet år. Vi fik en god snak. 
 
Revy 22. juni 2019. 
Alle billetter er solgt. 
Tovholder: Tommy. 
 
Medlemsweekend på Bornholm 5. – 9. september 2019. 
Arbejdsgruppen består af: Berit fra os, Peter fra Bornholm, Andreas fra 
København og Gudrun fra Sydsjælland.  
Der er 82 tilmeldte. Arbejdsgruppen har planlagt 2 tilbud til deltagerne. Tur til 
Bornholmertårnet om fredagen og til Bornholms Rovfugleshow om 
søndagen. Peter Vomb forsøger at få rabat på billetter til Bornholms nye 
indendørs GoKart Center, hvis der er nogen, der har lyst til at prøve dette. 
Tovholder: Berit. 
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Bestyrelsesudflugt 24. august 2019: 
Vi mødes kl. 10.30 ved Vikingeskibsmuseet, Vindeboder 12, 4000 Roskilde. 
Vi skal ud og sejle i et vikingeskib, og bagefter går vi til Pibers Hus, 
Byparken, Frederiksborgvej 21, 4000 Roskilde, hvor vi får en frokostplatte og 
drikkevarer. 
Tovholder: Line & Gisela. 
 
Hovedbestyrelsesmøde for alle kredsbestyrelser 20/9 – 21/9 2019: 
Her er alle kredsbestyrelsesmedlemmer inviteret. Bliver fra kl. 17.00 om 
fredagen til kl. 16.00 om lørdagen. Anne har afbud. 
. 
Midtsjællandsgruppen: 
Fremadrettet (fra 2020) bliver ALLE aktiviteter besluttet af hele bestyrelsen, 
og der vil ikke være en selvstændig gruppe for Midtsjælland. Det betyder 
dog kun, at aktiviteterne besluttes af bestyrelsen – afviklingen kan stadig 
være Gisela, Betina og Klavs’ opgave. 
 
Infobrev til medlemmerne: 
Generalforsamling, Hjernedagen, ”Road Show”, bowling & brunch, 
Cirkusrevy, ”min side”, mailadresse, Facebook, bustur til Prag. Indlæg skal 
sendes til Berit, så hun har dem senest 24. juni, og så beder vi Per Vad lave 
nyhedsbrevet og udsende det. 
Berit: Generalforsamling, ”min side”, mailadresse, bustur til Prag. 
Conni: Hjernedagen. 
Tommy: Cirkusrevy. 
Betina: Bowling og brunch. 
 
2020: 
Generalforsamling, fastelavn, Epilepsidagen, Hjerneugen, revy, kredsens 40 
års fødselsdag, Epilepsikonference 5. juni, Landsmøde 6. & 7. juni, Bustur til 
Prag. 
Forslag til aktiviteter i 2020 skal helst besluttes på bestyrelsesmødet 8. 
august, så der er tid til planlægning og budgetlægning, inden der skal søges 
§ 18 midler i kommunerne. 
 
Bustur til Prag 6. – 10. september 2020: 
Der startes kl. 06.15 fra Sjælør Station, og så er der opsamling flere steder 
på vej til Gedser. Vi har 39 dobbeltværelser til rådighed. 
Pris: 1.500 pr. person. Prisen er incl. bus t/r, hotel med halvpension samt 
udflugter. 
Invitationen er vedlagt. 
Dags dato er der tilmeldinger til 20 værelser. Conni & Berit mødes med 
direktøren for rejseselskabet den 24. juni 2019. 
Der er udsendt invitationer til dem, der havde meldt deres interesse for turen 
på Facebook, og der er udsendt invitation til kredsens medlemmer med 
oplyst mailadresse. Der bliver udsendt invitation til resten af kredsens 
medlemmer de kommende dage, og 31. maj lægges invitationen på 
Facebook og hjemmeside. 
Tovholdere: Conni og Berit. 
 
 



Side 3 af 3 

5. Orientering fra DH afdelingerne og andre: 
DH-Kalundborg: Intet. 
DH-Odsherred: Henrik modtager ikke mails. Henrik må kontakte formanden. 
DH-Slagelse: Intet. 
DH- Holbæk: Intet. 
 
 

6. Næste møde/møder: 
  8. august 2019 kl. 18.00 – 21.00 hos Danhostel Ringsted. 
17. september 2019 kl. 18.00 – 21.00 hos Danhostel Ringsted. 
  4. november 2019 kl. 18.00 – 21.00 hos Danhostel Ringsted. 
 
 
 

 
Referent: Berit Andersen 
 
 


