Dagsorden møde d. 22. oktober 2018 i Kreds Nordjylland
Sted: Sommerhus Hanne Hansen, Draget 5, Lønstrup, Kl.16.00
Tilstede: Casper, Jan, Anne Charlotte og Jesper
Referent: Jesper
1. Godkendelse af dagsorden og referent,
-Lone har mailet ift. Planlægningen af kommende møder skal ligge 10 dage før HB-møde.
2. Sommerhus
Rundtur i sommerhuset m.m.
Økonomi og fremtid vedrørende sommerhus.
-drøftelse af forskellige muligheder for sommerhusets fremtid bl.a. leje af sommerhuset om
det skal hæves fra 2500 til 2800 kr. for at dækker den årlige drift af sommerhuset på 10.000kr som pt ligger
ved hovedkontoret.
Skal sommerhuset overgives til hovedkontoret, laves handicap venligt, sælges eller andet.
Hvad skal vi gøre i fremtiden når ”vores” mand på stedet (Jørgen) ikke kan/vil mere. Ift. Vedligeholdelse af
sommerhus er der stillet forslag fra Jan omkring man kunne invitere til et netværksmøde/arbejdsweekend
hvor frivillige og bestyrelsen kan komme og hjælpe/istandsætte sommerhuset.
-afgørelse ved afstemning. Stemmerne 3 for stigning og 1 imod stigning af husleje, flertal
afgørelse huslejen stiger pr.1januar 2019 fra 2500 til 2800 kr.
Sommerhuset bliver i kreds Nords hænder. AC tager kontakt til Jørgen og spørg til om han stadig vil være
”vores” mand på stedet. Der bliver kigget nærmer på i 2019 omkring arbejdsweekend/netværks
arbejdsdag.
3. Opfølgning
3.1 Hb-møde
-Casper informerer omkring HB mødet i Middelfart.
-Kreds Østjylland vil gerne i fremtiden havde en tættere samarbejde med kreds nord.
-drøftelse skal kreds nord hjælpe økonomisk i andre kredse? Der er meget uenighed i
kredsen hvorvidt om vi skal støtte i andre kredse. Skal vi lægge os op af de andre kredse, hvad de gør? Skal
der komme en fælles afgørelse fra HB? Skal vi måske kun være med på kun store arrangementer? Skal vi
hjælpe/samarbejde med andre kredse omkring arrangementer.
-afgørelse. Vi tager det op igen hvis der kommer henvendelse omkring støtte eller hjælp til
arrangementer i andre kredse.

3. Kommende arrangementer
-drøftelser, til næste møde skal der snakkes donation 2019 på Epilepsidag.
3.1 Zoo tur 14.september 2019 -er skrevet i arrangement kalenderen
3.2 Fårup Sommerland 1. juni 2019 -er skrevet i arrangement kalenderen
3.3 Frivillig marked 2019-tages forår 2019
3.4 Arrangement generalforsamling
-drøftelse, vi skal havde noget mad suppe steg is/cafe.
-afgørelse, hvis det er muligt, bliver det afholdt i Vejgaard hallen med gratis spisning fra 1819 med mad fra Vejgård hallen. Med efterfølgende generalforsamling kl.19. Casper tager kontakt og booker
D.11/12 februar samt skriver til kontoret omkring afholdelse.
4. Økonomi
4.2 §18 midler. Fårup sommerland. Der er forskellige ansøgningsfrister for § 18, det har jeg
styr på, men i skal være obs på at sandsynligheden for at i får ikke er særlig stor pga. jeres formue
4.3 Økonomisk support til andre kredse ved større arrangementer ved deltagelse af
medlemmer fra Nordjylland. Se punkt 3,1
5. General forsamling og fremtidige møder
5.1 Dato for generalforsamling (deadline 25.oktober). se punkt 3,4
-Fremtidigmøder D.8-1-2019 kl.18 hos Casper. Efter generalforsamlingen sætter den ”nye”
kreds sig sammen og planlægger møder for 2019.
5.2 HB-møde 9-10. November husk det er for hele bestyrelsen, dog ikke hb mødet.
Deltager: Jan, AC og Casper.
6. Sociale medier
6.1 generel drøftelse
-ved et fremtidig møde skal vi kigge på vores Facebook samt komme frem til en fælles
Holding, hvad er det vi vil og gør i kreds Nordjylland.
Der arbejdes med de socialemedier og kattekillinger når generalforsamlingen nærmer sig.
7. Diverse
7.1 indkommende mails
-der er ingen mail

-AC har haft to samtaler og Casper en med personer med epilepsi.

