
 

 

Bestyrelsesmøde 23/4 2018 i kreds Nordjylland  

 

1. godkendelse af dagsorden og referat.  

ingen indvendinger  

2. status siden sidst. 

2.1 Ann-Charlotte ift. De undersøgelser AC selv havde lavet og sendt ind. Kasper informere at de 

ikke ligger på hovedkontoret. Fremad rettet giver vi post til Kasper og han tager så posten med 

til hovedbestyrelsesmøder. AC vi prøve at tage kontakt til postnord og høre om breve kunne 

ligge der.  

Jesper ift. Frivilligmarked. Det afholdes 10/6 på Gammeltorv i Aalborg. Kredsnord vil prøve at koble sig 

på næste år (konference/landsmøde i år den weekend). Ann-Charlotte vil tage kontakt til de frivilliges 

hus og se om vi kan komme med på marked år 2019. 

Jesper ift. Donation. Der afventes stadig en pris på skilt til sansetunnel.   

Kasper plakater: Kasper har hængt plakater op på biblioteket og sygehuset i Aalborg. De resterende 

plakater uddeles mellem bestyrelses medlemmerne til at hænge op i nærområdet.  

3.kommende arrangementer. 

3.1royal run. 

-starter på slotspladsen, vi mødes i bestyrelsen kl.8.30, forventes at være færdig senest 14.30. Lone 

medbringer vindbander, Jesper skaffer vand, Kasper skaffer brochure div. Fra kontoret. Ugen optil 

mødes Kasper og Jesper og laver en pose til hver deltager. AC kommer lidt senere, men bliver ved 

”standen” hele dagen. 

Betaling: der sendes en mail ud til alle deltager omkring betaling ca. 1/5-18.  

3.2 Zoo. 

Dato 15/9 kl.11  

Kasper laver en tekst til bladet som har deadline 25/4.  

Jan tager kontakt til Zoo omkring vi kommer.  

3.3 andre arrangementer. 

Fårupsommerland juni 2019 (næste mødes laves skriv der kan komme i arrangementskalenderen 

2019). 

Zoo 2019 (næste mødes laves skriv der kan komme i arrangementskalenderen 2019). 

Frivilligmarked 2019.  

Hjerneugen 2019 (evt. foredrag).  

4.arrangementer hos Epilepsiforeningen i Odense. 

4.1 HB møde 5.maj. 



 

 

Orientering omkring dagsorden på HB 5.maj.   

4.2 Epilepsikonference 8.juni. 

Alle deltager. Jesper tilmelder sig selv til Janni (hovedkontor). 

Neurologisk afdeling på Aalborg sygehus nord har fået tilbudt 2 pladser men har ikke svaret tilbage. 

Kasper vil kontakte sygeplejeskolen samt medicinstuderende på neurologisk afdeling sygehus nord og 

høre om de vil havde to afsted på konference, som donation fra kreds Nordjylland.  

4.3 landsmøde 9.juni.  

Dagsorden kommer senere. 

5.økonomi.  

§18 midler. Lone vil søge §18 midler inden deadline.  

Kasper gennemgår regnskab 5.Maj med Janni på hovedkontoret.  

6.diverse. 

6.1 indkommende mails til Epilepsiforeningen Nordjylland.  

Drøftet tidligere (forsvunden post). 

Kasper har holdt et møde med nogle antropologistuderende omkring programmet PRO og om det at 

leve med Epilepsi.  

6.2 fremtidige møder, opdatering.  

Kort møde 7.juni (i Odense) 

29.august (hos Kasper) deadline for arrangementskalenderen  

22.oktober (sommerhus) mødes kl.16 Jesper kommer når han kan.  

6.3 sociale medier. 

Ops med der ikke bliver solgt noget ulovligt på Facebooksiden.  

 

 


