
Referat møde d. 26.marts 2018 i Kreds Nordjylland 

1. Godkendelse af dagsorden og referant, 

Der sættes et nyt punkt på som hedder Konference og Landsmøde 3.4 

Referant Lone Nørager 

2. Status siden sidst  

 2.1 Opfølgning på generalforsamlingen. 

Desværre deltog ikke så mange i GF. Til næste GF skal der planlægges et arrangement 

sammen med GF. Charlotte har ifb. med at ringe rundt snakkede med flere om GF og det 

udtrykte at det kunne de da godt tænke sig. 

 2.2. Opfølgning sansehus 

Der mangler at blive lavet et messingskilt til gaven. Jesper tager sig af det og får styr på det 

til næste møde.. Det var en rigtig fin dag, der var omkring 30. Jesper havde lidt materiale 

og bolsjer med derop. 

 2.3 Indkommende mails til epilepsiforeningen Nordjylland 

Casper orienterede om konferencen og landsmødet. Casper tager fat i kontoret og 

undersøger om det er muligt at kontoret kan lave nogen plakater til at hænge op omk. 

Konferencen. Det får han styr på til næste møde. Hvis det kan lade sig gøre, skal Charlotte 

også have nogen og Casper til sørge for at hun får dem, evt. ved at kontoret sender dem 

direkte til Charlotte. Jesper hænger op på Hobro sygehus. 

Der har været lidt kommunikation mellem Casper og Nelly fra Hjørring (DH). Jesper 

understregede lige, at aftalen var at det var Jan der tog sig af DH arbejdet. Fremover bliver 

det et samarbejde mellem Casper og Jan. Lone orienterede om planen for vores DH 

medlemmer. Vi snakkede lidt om hvordan man indstillede til DH. 

3. Next step 

 3.1 Royal Run  

Lidt sløj med tilm. Og vi blev alle enige om at gi den en skalle med at få nogen til at melde 

til. Der blev snakket lidt om, at pga. en forglemmelse omkring annoncering, så var 

oplysningerne i annoncen lidt mangelfuld. Casper undersøger med kontoret om de kan 

lave plakater til at hænge oppe. Men der skal gøres mere reklame indtil tilm. fristen. Lone 

tager banner med, Casper tager vand med hjem fra hb mødet.  

3.2 Hjerneugen (uge 11) 

Samarbejdet med Hjernefor. blev ikke rigtig til noget. Hvis der skal være noget til 

hjerneugen næste år, skal der gøres noget mere og noget tidligere.  Jesper undersøger om 



det er et frivillig marked et eller andet sted. Det har der nemlig tidligere været måske på 

CW Obels plads. Der arbejdes videre med et par oplysningsmøder til uge 11 næste år ifb. 

med Hjerneugen. 

 3.3 Andre kommende aktiviteter 

Zoo turen skal gerne til at være en tradition. I år bliver det den 15. september, samme 

koncept og pris som sidste år. Jan spørges om han vil stå for kontakten til Zoo – det 

afklares på næste møde. Mødetidspunktet ændres dog til kl. 11. Casper sørger for at der 

kommer annonce i bladet – fristen er den 25. april samt sørger for at det også kommer på 

foreningens hjemmeside og kredsens fb. Kredsen overvejer et arrangement til Fårup 

Sommerland i 2019. Der skal være styr på det inden fristen for input til aktivitetsplanen – 

altså hb september mødet. Det skal sættes på igen til næste bestyrelsesmøde.  

3.4 Konference og Landsmøde 

Bestyrelsen besluttede at hele bestyrelsen både deltager i konference og landsmødet, Jan 

var dog fraværende så han skal lige spørges. Bestyrelsen overvejer at tage af sted torsdag 

og evt. afholde et bestyrelsesmøde torsdag. Det samles der op på til næste møde.  

Bestyrelsen besluttede at invitere 2 fagfolk med og Casper ville spørge i hans bagland om 

der var to der kunne tænke sig det. Samles også op på næste møde. Såfremt det ikke 

kunne lade sig gøre at få to fra Caspers bagland med, var der andre inde over, evt. sygepl. 

Studerende, pædagog studerende, eller fagfolk fra andre sygehuse evt. Hjørring, som har 

børn med epilepsi. 

4. Økonomi 

Intet nyt her. Lone får samlet op på § 18 midler til næste møde.  Evt. kunne der søges til 

udflugten til Fårup. 

5. Fremtidige møder 

 5.1 Gennemgang af Årshjul (se vedlagt fil, kopi fås ved mødet) ;) 

 Casper gennemgik årshjulet samt resultat af medlemsundersøgelsen. 

 5.2 Datoer for kommende møder i 2018   

 23. april hos Casper – evt. den 7. juni i Odense – 29. august – 22. oktober 

6. Diverse 

Casper får et lager af pjecer m.m  med  hjem  

Charlotte/Casper fortalte noget om nogen medlemsblanketter som kontoret ikke kunne 

finde – Lone hører lige kontoret om det. 


