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Mødereferat 
 

Emne:  Bestyrelsesmøde 

Sted:  Sommerhuset Hanne Hansen, Draget 5, Lønstrup, 9800 Hjørring 

Tidspunkt:  Tirsdag den 10. september 2019 kl. 18.00 

Deltagere:  Anne Charlotte Sørensen, Astrid Mortensen, Casper Kløj Andersen, Johanne Nørgård Larsen 

og Lisbeth Stricker Jensen 

Fraværende:  Christine Overgaard og Jan Sørensen 

Referent:  Astrid Mortensen 

Dagsorden:  

1) Godkendelse af dagsorden og referent 

2) Opfølgning Fårup Sommerland 

3) Rundtur i sommerhuset 

4) Kommende arrangementer 

a. Aalborg Zoo den 14. september 2019 og praktiske ting heromkring 

b. Andre arrangementer i 2019 

c. Plan for 2020 

Formentlig spisepause 

5) Sommerhuset Hanne Hansen 

a. Opsummering, hvordan “året” er gået, økonomi mm. 

b. Fremtidstanker og diskussion om sommerhuset 

6) HB møde den 20.-21.september 2019 

a. Hvem deltager, samkørsel mm 

b. Diskussion/forberedelse omkring programmet 

7) Sociale medier  

8) Diverse 

a. Herunder økonomi, bla. om vi skal til at have gang i noget fondssøgning 

 

 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden og referent 

Godkendt og Astrid er referent 

 



 

Mødereferat for bestyrelsen i Epilepsiforeningen Kreds Nordjylland 2 

Ad 2. Opfølgning Fårup Sommerland 

Tilmeldingerne skulle ske til hovedkontoret i Odense via hjemmesiden og inden arrangementet skulle 

afvikles, var der nogle uoverensstemmelser, som gjorde at Janni fra hovedkontoret fik en del ekstra arbejde 

med tilmeldingerne, billetterne mm, som tildels kunne være undgået. 

Efterfølgende har der være positiv respons fra de deltagende medlemmer i Fårup Sommerland og i alt var 

der 137 betalende medlemmer, der deltog.Til fremtidige arrangementer skal vi have en tydligere 

arbejdsfordeling, så opgaverne bliver fordelt og klaret som aftalt. 

Hvis der er problemer eller udfordringer, så kontakt et andet medlem i kredsen evt. i vores gruppe i 

Messenger via internettet, så det holdes internt og vi undgår at stå i en lignende situation igen og at 

opgaven ikke er udført som aftalt inden. 

 

Ad. 3. Rundtur i sommerhuset 

Vi fik en rundvisning i og lidt omkring sommerhuset og foto blev taget udenfor i tørvejr. 

Spisepause 

Ad 4 Kommende arrangementer 

a) Aalborg Zoo lørdag den 14. september 2019 

Der er 54 deltagere og 6 bestyrelsesmedlemmer så i alt 61 deltagende i Zoo-arrangementet. Jan 

bestiller sodavand og sandwich fra Nadia´s og han melder antal deltagere tilbage til Zoo, så  

rundvisere kan reserveres. Der vil blive oprettet 3 grupper med en rundviser til hver gruppe. Vi 

spiser frokost kl. 13.00 samlet ved madpakke terrassen i nærheden af rovdyranlægget. Vi mødes 

udenfor ved “Bjørnemanden” kl. 10.30. 

b) Andre arrangementer 2019 

Mulighed for at oprette et ungdomsarrangement, hvor samvær vil være i højsæde. Alt efter 

hvordan det kommer til at gå, kan det komme på tale at bestille mad udefra så der er lagt op til et 

hyggeligt uforpligtigende møde med fællesspisning til at starte med. Det kan der så arbejdes videre 

med alt efter interesse mm. 

c) Plan for 2020  

Der blev fremlagt forskellige idéer og forslag til mulige arrangementer 

✓ Aalborg Zoo – arrangement som i år for børnefamilier mfl. 

✓ Foredrag med en kendt person eller emne. Her er foreslået Jesper Skibby som mulighed 

✓ Fællesspisning/“Madklub” for alle aldersgrupper. Bestille mad udefra til at starte med og 

lad det udvikle sig derfra alt efter interesse, opbakning mm. i lighed med arrangementet for 

unge. 

✓ Løb/Gåtur – “Tur på Hærvejen” sommeren 2020, hvor der er mulighed for at 

deltage(gå/løbe) de sidste 21 km til Aalborg, som en del af en større vandring 

Opbakning til at planlægge 2021 noget tidligere for at få så mange idéer frem og tilrettelagt dem. 

 

Ad 5 Sommerhuset “Hanne Hansen” 

a) Opsummering, hvordan er året gået, økonomi mm. 
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Casper fortalte, at der er underskud i driften på kr. 20.000 som er uholdbart i længden. Der skal 

betales et administrationsgebyr til hovedkontoret på kr. 10.000 i år. De har ageret 

udlejningsbureau for sommerhuset. Spørgsmålet er så: Skal vi selv overtage administrationen af 

sommerhuset fra næste år eller senere. Mulighed for at forelægge de aftaler der eksistere for 

håndværkere m.fl. på nuværende tidspunkt mod at låne sommerhuset 1 uge. 

 

b) Fremtidstanker og diskussion om sommerhuset 

Vi arbejder hen imod at overtage driften af sommerhuset  fra 2021. 

Vi diskuterede også om det er muligt at lave en differentieret husleje, så det koster mere i 

højsæson og igen forhøje huslejen, så driften i det mindste holdes udgiftsneutralt. 

 

Ad 6 HB møde den 20.-21. september 2019 

a) Hvem deltager, samkørsel 

Anne Charlotte, Casper, Jan og Johanne deltager i mødet. Samkørsel aftales senere. 

b) Diskussion/forberedelse omkring programmet  

Der er fremsendt program, så med hensyn til diverse workshops aftalte vi, at Casper deltager i 

“Jannis Corner” mht. medlemssystemer. Johanne deltager i “Berits Corner” mht. rådgivning 

omkring ansøgning af §18-midler. Anne Charlotte deltager i “Det gode samarbejde på tværs”. 

 

Ad 7 Sociale medier 

Der var en snak om de sociale medier, herunder Facebook og hvordan det kan bruges. Vi bruger allerede 

Messenger internt, men også obs på delinger på vores lokale Facebook side. 

 

Ad 8 Diverse 

a) Herunder økonomi , bla omkring vi skal til at have gang i noget fondssøgning 

Det tages op næste gang som selvstændig punkt, og vi er forhåbentlig blevet klogere på området 

omkring dette emne inden næste møde. 

 

OBS: Næste møde er tirsdag den 8. Oktober 2019 kl. 18.00 
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