
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. august 2019 kl.  18.00 – 20.45. 

 
Mødested: Frivillig Center Roskilde, Jernbanegade 21a, 4000 Roskilde. 

 
Tilstede: Berit Andersen, Conni Valentin Pedersen, Gisela Nørgaard Swensson, Tommy Jørgensen,  

Henrik Jensen, Betina Wilcken & Klavs Jeppesen. 
Afbud: Anne Klausen 

 

1) Tilføjelser og godkendelse af dagsordenen: Dagsordenen godkendes. 
 

2) Godkendelse af referat fra 20 maj 2019: Referatet godkendes. 
 

3) Økonomi: Bankbeholdning 29.658.25 kr. Tilskuddet for efterår er blevet udbetalt, vi 

modtager ikke flere penge i 2019. 
 

4) Aktiviteter 2019 herunder evaluering af afholdte aktivitet: 
 

Revy: Ok, men mad var ikke helt så god som tidligere.  

 
Bestyrelsesudflugt 24. august 2019:  

Er udskudt til 2020, endelig dato er ikke aftalt. 
 
Medlemsweekend på Bornholm 5. – 9. september 2019:  
Arbejdsgruppen består af: Berit fra os, Peter fra Bornholm, Andreas fra København og 

Gudrun fra Sydsjælland. Husnumre er klar. Program, deltagerliste m.m. forventes klart og 

udsendt senest i uge 33. 
Tovholder: Berit. 

 
Hovedbestyrelsesmøde for alle kredsbestyrelsesmedlemmer 20. – 21. september 2019:  

Det bliver fra fredag kl. ca. 17.00 til lørdag kl. 16.00. Vi modtager information med 

tilmeldingsfrist til Berit, der laver en samlet tilmelding til landskontoret. Anne Klausen har 
ikke mulighed for at deltage. 

 
Teater og Café for teenagere 2. november 2019:  

Arrangementet er med i medlemsbladet, tilmelding og betaling via hjemmesiden.  



Tovholder: Gisela. 
 
Kreds København har 50-års jubilæum 3. november 2019: 

Vi er inviteret til åbent hus. Berit videresender oplysninger om sted og tidspunkt, når hun 
modtager flere oplysninger, så kan dem, der har tid og lyst deltage.  

 
Infobrev:  

Næste info brev skal ud til december: Bornholm, Hovedbestyrelsesmøde, teater & brunch, 
generalforsamling, ”min side”, Facebook. Byd gerne ind på at lave indlæg. 
 

Julearrangement for teenagere, med racerbane og julebanko 14. december 2019:  
Ca. kl. 13.00 – 17.00 i Roskilde Frivillig Center. Gisela laver udkast til invitation, som mailes 

til drøftelse i bestyrelsen, inden den sendes til landskontoret, så den kan komme på 
hjemmesiden med tilmelding og betaling. 

Tovholder: Gisela 
 
Aktiviteter 2020: 

 
Generalforsamling 21. januar 2020: 

Sted Køge, præcis lokation kommer senere. Der er stemning for en oplægsholder inden 

generalforsamlingen. Connie undersøger muligheden for en oplægsholder. Connie har en 
mulig oplægsholder, hun tidligere har hørt. Han er uddannet lærer, han fortæller om 
kroppen før og efter en blodprop. Berit finder sted for afholdelse. 
 

Fastelavn: 
Berit spørger Niels Rosenkrands, om han vil afholde arrangementet igen i 2020. 

  

Epilepsidagen i uge 8:  
Berit tager kontakt til lederen for ”Center for Handicap” på Epilepsihospitalet med henblik 

på donation. 
 

Hjerneuge uge 11:  

Der er opbakning til igen at afholde et arrangement sammen med Hjernesagen, Lev og 
Spastikerforeningen. Flere foreninger er velkommen til at deltage. Der skal søges penge fra 

DHs lokalpulje inden 1. september 2019, hvilket Berit sørger for. 



Tovholder: Connie. 
 
Epilepsikonference 5. juni. Landsmøde 6. og 7. juni 2020: 

 
Cirkus Revy 20. juni: 

Der er købt 25 stk. billetter Guldpakken” med spisning på Postgården Der er i skrivende 
stund 7 tilmeldte. Transport foregår igen med Egons busser til samme pris som i år. Der 

laves invitation, så det kan komme på foreningens hjemmeside med tilmelding og betaling. 
Tovholder: Berit. 
 

Kredsens 40-års jubilæum:  
Berit undersøger, om vi kan afholde en lille konkurrence, kun for kredsens medlemmer, i 

den forbindelse via hjemmesiden, hvor der sættes 2 billetter på højkant til Cirkusrevyen.  
Tovholder: Berit. 

 
Tadre Mølle 22. - 23. august 2020 kl. 10.00 – 10.00: 
Natur, hygge, uformelt miljø. Med mulighed for overnatning i shelter. Der vil være bål med 

b.la. snobrød. Invitation fra sidste gang genanvendes. Alle er velkommen.  
Tovholder: Gisela, Betina og Klavs. 

 

Bustur til Prag 6. – 10. september 2020:  
Vi har hele bussen, der er i skrivende stund et værelse tilbage.  
Tovholdere: Berit og Conni. 
 

5) Orientering fra DH-afdelingerne og andre: 
DH Kalundborg: Berit hører absolut intet. 

DH Odsherred: Der er møde den 19. september 2019 kl. 15.30 – 20.00. Temaet er om 

tilgængelighed 
DH Slagelse: Efter mødet er der kommet besked fra Anne, der var til møde 14. august. 

”Sten Bachs har meddelt, han har valgt ganske stille at trække sig fra DH henover efteråret 
og stoppe helt ved årsmødet næste år. Det er ærgerligt, da han har mange gode kontakter, 

men vi håber, der kommer en anden, der vil overtage. Der arbejdes på at afholde en 

temadag for repræsentanter fra foreningerne, hvor Stella Stengård fra DH vil komme og 
give et oplæg om, hvad man kan bruge en Facebookside til. 

DH Holbæk: Ældre og handicap har givet en golfvogn til Andelslandsbyen i Holbæk. 
 



6) Eventuelt:  
Dravet er en relativ ny diagnosegruppe under Epilepsiforeningen. Der afholdes den første 
internationale Dravetkonference den 6. – 9. november 2019. Dravetgruppen har modtaget 

en invitation til at sende en deltager til konferencen, og da ingen fra gruppen har mulighed 
for at deltage, har de spurgt Berit, om hun vil deltage, hvilket hun har sagt ja tak til.  

 
Næste møde:  

4. november 2019 kl. 18.00 i Fælleshuset, Vænget 6, 4300 Holbæk. 
 
 
 
      
Referent: Gisela Nørgaard Swensson 

 
 
 

 
 


