Epilepsiforeningen
Forretningsudvalget
Møde d. 17. – 18. oktober 2019

Referat af forretningsudvalgsmøde
Mødested: Hindsgavl, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart, Danmark
Mødestart: 17. oktober kl. 15.00; mødet slutter 18. oktober kl. 15.00
Deltagere: Lone Nørager Kristensen, Berit Andersen, Peter Vomb, Frida Neddergaard og Rikke
Malene Rogers.
Fra kontoret: Janni Bagge (ref.)
Afbud: Per Olesen

1. Godkendelse af dagsorden
Indstilling:
Til beslutning.
Beslutning:
Dagsorden godkendt med tilføjelse af et lukket punkt på dagsordenen.

2. Siden sidst – opfølgning på beslutninger fra seneste møde
Beslutning vedr. ambassadørkorps:
• Kontoret udarbejder et forslag til ramme for foreningens fremtidige arbejde med
ambassadører for foreningen; herunder såvel kendte, influensers, folk der selv er berørte
osv. Konceptet skal forholde sig til såvel rekruttering som ”løbende vedligehold” og
økonomi.
Forslaget drøftes videre på førstkommende møde i forretningsudvalget.
o Status: Ikke effektueret endnu – men er forløbsmæssigt tænkt med ind i den
ansøgning som er indgivet til Tryg Fonden.
Beslutning vedr. frivillighåndbog:
• Oplægget tilrettes ud fra de faldne bemærkninger, og kontoret tager herefter fat på
opsætningen på hjemmesiden. Afsnittet skal herefter betragtes som et ”living document”
som løbende skal opdateres og tilrettes faktuelle behov.
o Status: Opsætningen er færdig og der nærlæses for øjeblikket.
Beslutning ang.- medlemssystem:
• Der åbnes for adgang for alle kredse i løbet af uge 35; der er til formålet udarbejdet en kort
skriftlig vejledning for, hvordan man kommer godt i gang.
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Janni Bagge vil derudover deltage i førstkommende hovedbestyrelsesmøde, hvor der vil
blive mulighed for at alle interesserede kredse kan komme hen mhp. individuel vejledning i
brugen af systemet.
o Status: Effektueret
Beslutning ang. Epilepsikonferencen:
• Programmet tilrettes ud fra de faldne bemærkninger, og kontoret tager herefter fat på at
lande de involverede oplægsholdere. Der bør så vidt det overhovedet er muligt at stile
efter et kort indlæg fra en patientrepræsentant i hver af eftermiddagens workshops.
• Direktøren tager kontakt til Dravet Danmark omkring den videre planlægning af aktiviteten
på Epilepsikonferencen. Der er brug for en snarlig afklaring af deres ønsker aht.
programlægningen; eksempelvis om de ønsker en særskilt workshop, om de ønsker at have
mulighed for at vælge ind i det i øvrigt planlagte eller om de kunne tænke sig en stand i
forhallen, hvor de kunne have dialogen med Dravet-interesserede.
•

Direktøren tager kontakt til hoffet mhp. at undersøge muligheden for at foreningens
protektor deltager under formiddagens seance.
o Status: Der arbejdes ud fra ovenstående.
o Dravet Danmark har ikke meldt tilbage på, hvad de ønsker til konferencen.

Beslutning vedr. tilslutning til fem principper for pårørende:
• Vedtaget at Epilepsiforeningen tilslutter sig initiativet.
o Status: Effektueret
Beslutning ang. aktivitetspuljen:
• Kreds Nordsjælland: Bevilges 10.000 kr. til ”Folk og røvere i Kardemommeby”. De øvrige
aktiviteter er enten allerede afholdt eller kan ikke betragtes som nyskabende.
Kredsen bedes fremadrettet udvise forsigtighed med ikke at få sat større skibe i søen, end
kredsens økonomi kan bære.
Slutteligt anmodes kredsen om at få søgt § 18 midler fremadrettet. Der bør være gode
muligheder for at få lokal støtte til lignende aktiviteter.
•

Kreds Midtvestsjælland: Bevilges 20.000 kr. til Prag-turen.
o Status: Effektueret

Beslutning vedr. Epilepsiprisen:
• Drøftes mhp. udmelding om efterlysning af nye emner på førstkommende FU-møde.
o Status: Se punkt 5 på dagsordenen
Beslutning vedr. juleskrabekalender:
Forretningsudvalget indstiller følgende til hovedbestyrelsen:
• At et evt. lotteri udsættes til tidligst 2020. Efteråret er besat af aktiviteter, som først skal
afvikles.
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•

At et evt. lotteri først gennemføres efter en nøjere undersøgelse af såvel udgift som
gevinst; herunder også sat over for andre fundraisingtiltag vi har haft god erfaring med
hidtil. Det er meget vigtigt, at foreningen prioriterer skarpt, hvor vi får bedst udbytte
overfor brugen af kræfter.
Det bør overvejes at kigge på mulighederne for salg på andre tidspunkter end juletiden –
her kan konkurrencen måske være – for - stor.

•

At der ift. lotterier stiles efter afdækning af en model for brug af spejderklubber,
sportsklubber etc. Det er ikke forretningsudvalgets erfaring, at vi har så stor en frivilliggruppe, at vi selv kan løfte opgaven.

•

At interesserede kredse er velkomne, hvis de ønsker at gå videre med projektet selv på
nuværende tidspunkt; og evt. i samarbejde med hinanden. Her bør man dog være særlig
skarp på tilladelsesdelen.
o

Status: Effektueret

Beslutning vedr. Inge Berthelsen:
• Der planlægges et bestyrelsesmøde i tilknytning til førstkommende FU-møde.
Forretningsudvalget har udpeget en potentiel kandidat og fagperson, som der stikkes en
føler ud til mhp. at kvalificere ansøgnings- og udvælgelsesproceduren fremover.
o Status: Effektueret.
Beslutning vedr. deltagelse i DH´s repræsentantskabsmøde:
• Ang. deltagelse i rep. mødet: Lone Nørager Kristensen og Frida Neddergaard deltager på
repræsentantskabsmødet på vegne af Epilepsiforeningen.
•

Ang. vedtægtsforslaget: Kommentarer til debatten:
o § 2: Forretningsudvalget havde umiddelbart svært ved helt at forstå baggrunden for
formuleringen. Er den overhovedet nødvendig?
o § 3: Enig i det fremlagte forslag. Men vi forstår ikke umiddelbart alderskravet…?

•

Ovenstående overvejelser tages op med DH på repræsentantskabsmødet.
o Status: Effektueret

3. Budgetopfølgning
Sagsfremstilling:
Forretningsudvalget drøfter budgetopfølgningen.
Budgetopfølgningen viser pr. 30/9 2019 et underskud på 1.619.660 kr.
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Budgetudviklingen forventes at rette sig markant de kommende måneder pga. endnu ikke
indtægtsførte beløb, som er udbetalt efter denne budgetopfølgning (både kendte og nye
arvesager).
Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at foreningen aktuelt har et hidtil uset antal
igangværende arvesager, og der forventes derfor en betydelig indtægt, som vil præge det endelige
årsresultat (og budgettet for 2020) i en mere positiv retning end budgetudviklingen afspejler på
nuværende tidspunkt.
Derudover afventer vi fortsat udbetalingen af den forventede efterregulering på
udlodningsmidlerne. Vi har her fået en melding om, at Socialstyrelsen arbejder på udbetaling af
efterregulering for såvel 2017 og 2018; altså et ekstra år ”med i posen” ift. det forventede.
Indtægtsmæssigt peger udviklingen omvendt på en betydelig udfordring med at nå den
budgetterede indtægt fra fonde. Der er landet markant færre indtægter via den kanal end vanligt
de senere år.
På udgiftssiden afspejler årets udvikling nogenlunde det lagte budget. Det skønnes ikke, at der
venter betydende ”grimme” overraskelser for resten af årets drift.
Bilag:
• 3.1 Budgetopfølgning pr. 30/9 2019
• 3.2 Noter til budgetopfølgning
• 3.3 Oversigt over fonde og legater
Indstilling:
Til orientering og drøftelse.
Drøftelser:
Der er ikke stor efterspørgsel på udlejning af campingvognen. Vi kan overveje at reklamere på de
sociale medier, at vi har dette medlemstilbud, måske det kunne øge udlejningen.
Der bliver brugt i omegnen af 15.000. kr. på Facebook om året. Hvad udgifter knytter sig til denne
udgift?
Udgiften til afholdes af Karrebæksminde ligger ikke i budgettet.
Hvordan lander regnskabet for 2019?
Landsformanden informerede om, at der er kommet en arv ind på 300.000 som vi ikke vidste
noget om, den er landet på kontoen. Derudover kommer der en efterregulering fra
Udlodningsmidlerne fra 2017 og 2018, som vi ikke helt kender endnu. Tallet for 2018 kender vi
dog, det ligger på små 146.000 kr. Så alt i alt er håbet, at vi lander fornuftigt i forhold til det
budgetterede og forhåbentlig under.
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Beslutning:
Der skal reklameres for campingvognen på Facebook og hjemmeside for at få forbedret
udlejningen.
Der skal fremlægges en oversigt over forbruget af Facebook til næste møde.
Janni Bagge retter budgettet til, så forretningsudvalget kan afholde et Skype-møde og få passet
Karrebæksminde ind.

4. Visions- og aktivitetsplan 2018 - 2020; en status
Sagsfremstilling:
Forretningsudvalget drøfter status for ”Visions- og aktivitetsplan 2018 – 2020” samt
medlemsudviklingen.
Bilag:
• 4.1 Visions- og aktivitetsplan 2018-2020
• 4.2 Medlemsudvikling 2019-2021
Indstilling:
Til orientering og drøftelse.
Drøftelse:
Landsformanden gennemgik planen og udviklingen af denne på næsten alle punkter. Det går i den
rigtige retning.
Beslutning:
Under rådgivning; Det drøftes, at der er behov for rådgivning ved en psykolog. Frida Neddergaard
foreslog, at man kunne lave et kursus for foreningens unge medlemmer, hvis den neuropsykolog
hun kender kunne være interesseret. Resten af forretningsudvalget medlemmer fandt ideen rigtig
god.
Gennemgangen taget til efterretning.

5. Uddeling af Epilepsiprisen 2020
Sagsfremstilling:
Forretningsudvalget bedes drøfte rammerne og praktikken omkring næste uddeling af
Epilepsiprisen.
Se de aftalte rammer for uddelingen her: https://www.epilepsiforeningen.dk/omepilepsiforeningen/selvbetjening/epilepsiprisen/
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Indstilling:
Til drøftelse og beslutning.
Drøftelse:
Til prisen i 2019, kom der mange indstillinger på enkelte læger og sygeplejersker og ikke så mange
på fx pædagoger. Det er lidt snævert. Det kunne ønskes, at der kom flere indstillinger på den
samme person.
Det skal bemærkes, at det skal være en helt særlig og ekstraordinær indsats, der er tale om. Det
fremgår ikke tydeligt på hjemmesiden.
Beslutning:
Epilepsiprisen indarbejdes i foreningens årshjul, så indstillingerne modtages tidligere.

6. Overvejelse omkring udsendelse af medlemsbladet til landets frivilligcentre
Sagsfremstilling:
Berit Andersen har foreslået at en afdækning af hvad det vil koste at sende medlemsbladet ud til
landets frivilligcentre.
Per Olesen har lavet en beregning på forslagets skønnede udgift.
•

Bilag 6.1 Regneeksempel

Indstilling:
Til drøftelse og beslutning
Beslutning:
Punktet udsættes, da der er tvivl om, hvordan bilaget skal forstås.

7. Medlemsblad 2020
Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget bedes drøfte mulige temaer for bladet 2020.
Indstilling
Til drøftelse og indstilling til hovedbestyrelsen.
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Drøftelse:
Der drøftes om adskillige emner og bladene for de seneste tre år er medbragt til inspiration.
Beslutning:
Følgende seks temaer indstilles til hovedbestyrelsen:
• Parforhold
• Ældre
• Forældre med epilepsi, hvor fokus er på børn
• Epilepsi med andre sygdomme fx udviklingshæmning, autisme, komorbiditet mv.
• Teenagere og løsrivelse
• Frivillige (måske det ikke skal fylde et helt blad)

8. Budgetovervejelser 2020
Sagsfremstilling:
Forretningsudvalget bedes fortsætte budgetdiskussionen for 2020 – men også 2021.
Formand og direktør vil som afsæt til drøftelsen komme med et oplæg, som beskriver forskellige
mulige scenarier og tanker bag budgetudkastet for 2020 og 2021; herunder også et nyt 2-årigt
budgetoverblik.
Bilag:
• Bilag 8.1 Råskitse til budgetdrøftelserne for 2020 og 2021
• Bilag 8.2 Vejledende formuegrænse
Indstilling:
Til drøftelse og indstilling til hovedbestyrelsen.
Drøftelse:
Formanden startede indledningsvist med et oplæg omkring den økonomiske udvikling samt
overvejelser for budget 2020 og videre frem. Oplægget præsenterede en række forskellige vinkler
på foreningens driftsøkonomi.
Hovedessensen er, at foreningen bør fokusere på at skabe en bedre sammenhæng i driften af
foreningens kerneopgaver. Men vi er – helt – afhængige af en række faktorer som i betydelig grad
udfordrer den tænkning. Og på baggrund af årets hidtidige udvikling samt det vi ser foran os, har
formand og direktør gjort sig nogle tanker om mulighederne og behovet for justeringer i
økonomien. Men hvor der fortsat fokuseres på at fastholde det nuværende aktivitetsniveau
allround. Dette mener såvel formand som direktør ligger indenfor mulighederne og indenfor
rammen af de beslutninger der hidtil er truffet omkring egenkapitalen.
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Derudover indeholder oplægget et forslag til en ny slags skitse for budgetlægningen, så vi kigger to
år ud i fremtiden, når der kigges på budget. Det øger overblikket og perspektivet.
Beslutning:
Drøftedes.
På baggrund af drøftelserne, blev det fremsendte budgetforslag justeret; her med følgende særligt
betydende ”pinde”:
o Forretningsudvalget besluttede at hæve kontingentsatsen med 25 kr. til 325 kr. for
et personligt medlemskab og 425 for et husstandsmedlemskab. Om fem år skal
kontingentsatsen stige med 10 kr. pr medlemskab. Derefter tages det op igen.
Firmakontingent stiger fra 750 kr. til 1.000. Kontingentet for institutioner på 500 kr.
ændres ikke.
o Merchandise: Trolleycoins, kuglepenne og bolsjer er gratis for kredsene.
o Epilepsikonferencen:
- Medlemsprisen bliver 595 kr.
-

Ikke-medlemmer skal betale 1.250 kr.

-

Institutions- og firmamedlemmer betaler én deltager til medlemspris, øvrige
medarbejdere/deltagere betaler 1.250 kr.

-

Standpladserne sættes op ifht. tidligere konferencer.

-

Janni Bagge finder ud af, om der evt. kan vælges noget andet til frokost, så
prisen bliver mindre.

o Landsmøde afholdes i 2020 lørdag den 6. juni 2020 – og altså dermed uden en
ekstra overnatning, da det skønnes at mange i forvejen deltager på fredagens
konference. Der afholdes i stedet fest fredag aften, når Epilepsikonferencen er slut.
Roadshows til kredse: Kredsene kan fremadrettet selv bestemme, om de ønsker besøg i kredsen
eller om det kan afvikles i forbindelse med de udvidede hovedbestyrelsesmøder. Der var desuden
en drøftelse blandt forretningsudvalgets medlemmer om det var nødvendigt at direktøren brugte
tid på disse møder, eller om man med fordel kunne forestille sig, at landsformanden og skiftende
FU-medlemmer var de gennemgående figurer.
o
Med ovenstående og andre mindre rettelser, lægges der dermed op til, at foreningens nuværende
aktivitetsniveau fastholdes som hidtil.
Forretningsudvalget behandlede budgetudkastet og arbejder videre med det på næste møde.
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9. Visions- og handlingsplan 2020 – 2022
Sagsfremstilling:
Forretningsudvalget bedes tage hul på drøftelserne til en mulig ny visions- og handlingsplan for
2020 – 2022.
Forretningsudvalget bedes særskilt drøfte processen for hvordan vi konkret indarbejder
resultaterne af den kommende medlemsundersøgelse i arbejdet frem mod vedtagelsen af en ny
visions- og handlingsplan.
Formanden indleder med et oplæg til drøftelsen, som vil have karakter af en workshop.
Indstilling:
Til drøftelse.
Beslutning:
Punktet udsættes til næste møde.

10. DH-repræsentantskabsmøde
Sagsfremstilling:
Formand og direktør giver en orientering omkring det netop afviklede repræsentantskabsmøde i
Danske Handicaporganisationer.
Indstilling:
Til drøftelse
Drøftelse:
Formanden orienterede om DH’s repræsentantskabsmøde. Det var et godt møde.
Formanden rejste spørgsmålet om overvågning overfor Socialministeren, som lovede, at det skulle
løses. Efterfølgende har vi modtaget et brev, hvor der står, at det desværre ikke bliver her og nu,
der kommer en løsning på problematikken, men at det bliver indenfor valgperioden.
To foreninger har søgt om optagelse i DH, Leverforeningen og Decibel. Da der i forvejen er to
foreninger i DH, der relaterer sig til hørelsen, er det kun Leverforeningen, som blev optaget.

11. Hovedbestyrelsesmøde
Sagsfremstilling:
Forretningsudvalget bedes drøfte indhold og afvikling af årets sidste hovedbestyrelsesmøde.
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Indstilling:
Til drøftelse
Drøftelse:
Næste hovedbestyrelsesmøde bliver et ét-dags møde, hvor formanden og næstformanden i
kredsbestyrelserne inviteres med.
Punkter til dagsorden:
• Budgetudkast for 2020
• Udvælgelse af emner for 2020 til bladet Epilepsi
• Afslutningsseance med Groupcare (medlemssystemet)
Janni Bagge finder ud af, om HUSET er ledigt. (Note: Det er ledigt og booket)
Forretningsudvalget holder møde dagen før, den 8. november. Berit melder afbud til både
forretningsudvalg- og hovedbestyrelsesmøderne, da hun skal deltage i den første internationale
Dravetkonference.
Forretningsudvalget ønsker, at de kan tale med Lisbeth Bekker fra Groupcare (eller hvem de nu
vælger at sende) en halv times tid før hovedbestyrelsesmødet.

12. Drøftelse af etablering af medlemspanel i DH
Sagsfremstilling:
Forretningsudvalget bedes drøfte Epilepsiforeningens deltagelse i DH´s medlemspanel.
Baggrunden er som følger: I DH bruger man ofte panelundersøgelser til at skabe en politisk
dagsorden og dokumentere problemer. Det er eksempelvis sket ift. konsekvenserne af
kontanthjælpsloftet, fremdriftsreformen, gymnasielærernes viden om handicap og senest med
undersøgelsen om offentlig transport, som mange har bidraget til.
DHs forretningsudvalg har vedtaget at systematisere DH´s arbejde med panelundersøgelserne, og
der er derfor indledt et samarbejde med analysefirmaet AnalyseDanmark, som har specialiseret
sig i webbaserede panelundersøgelser.
Formålet er, at DH ønsker sammensat et panel bestående af mennesker med handicap samt
pårørende, som vi kan bruge til at lave panelundersøgelser, der understøtter det politiske arbejde.
Udover at systematisere DH’s arbejde med panelundersøgelser, giver et panel også mulighed for,
at:
1. Alle medlemsorganisationer kan få besvarelserne fra jeres egne medlemmer på alle DH’s
panelundersøgelser,
2. At interesserede medlemsorganisationer regelmæssigt sammen kan stille spørgsmål om
medlemstilbud mv., hvor I kan få svarene fra egne medlemmer,
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3. Set på længere sigt kan blive muligt for den enkelte medlemsorganisation at foretage
undersøgelser hos egne medlemmer. Det forudsætter dog, at organisationen har
tilstrækkeligt mange medlemmer i panelet.
Punkt 1 og 2 vil være gratis for medlemsorganisationerne, mens egne undersøgelser vil være mod
betaling.
For at panelet kan blive en succes, kræver det medlemsorganisationernes opbakning. DH har
derfor efterspurgt hjælp til at få vores medlemmer til at melde sig til panelet.
Det er tanken, at de skal rekrutteres medlemmer i oktober og november (samt løbende
fremadrettet), og at køre den første panelundersøgelse i december.
Bilag:
• Bilag 12.1: Oplæg på medlemsmøde
• Bilag 12.2: Referat fra medlemsmøde
• Bilag 12.3: Mailkorrespondance omkring medlemspanelet
Indstilling:
Til drøftelse og beslutning.
Beslutning:
Punktet udsættes til næste møde.

13. Formandsvalg i Danske Patienter
Sagsfremstilling:
Camilla Hersom er nu officielt trådt tilbage som formand for Danske Patienter (DP), og tiden er
inde til at finde hendes efterfølger. Det er en vigtig post, og DP ønsker selvfølgelig at finde den
bedste kandidat til at udfylde den.
Derfor efterlyser de nu foreningernes bud på, hvem vi ser som den næste formand for DP. Konkret
bedes vi indsende evt. forslag til kandidater senest den 22. oktober. Forslagene vil blive behandlet
fortroligt.
Proces for valg af ny formand i DP:
Forretningsudvalget drøfter de indkomne forslag til kandidater. Herefter nedsættes et udvalg,
bestående af medlemmer af forretningsudvalget og sekretariatet, som afholder samtaler med
udvalgte kandidater. På baggrund heraf indstiller forretningsudvalget en kandidat til
formandsposten, som skal vælges på repræsentantskabsmødet i april 2020.
Vedtægtsbestemmelser: Ifølge vedtægternes § 9 kan en formand for paraplyen ikke samtidigt
være bestyrelsesmedlem eller ansat i en medlemsforening.
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Forretningsudvalget foreslår dog at denne passus ændres, således at formanden fremover ikke
samtidigt kan varetage en ledende position i en medlemsforening. Forslaget kræver en
vedtægtsændring og vil derfor være at finde på dagsordenen til næste repræsentantskabsmøde
før punktet om valg af en ny formand.
Forretningsudvalget understreger desuden, at en formand både kan rekrutteres eksternt og
internt (fra en medlemsforening). I sidstnævnte tilfælde kan det dog betyde, at vedkommende må
ophøre i sin funktion hos medlemsforeningen, hvis denne ikke er i overensstemmelse med
vedtægternes begrænsning af tilknytning til en forening.
Vurdering af kandidater: Det er forretningsudvalgets vurdering, at det vil tjene DP bedst med en
formand, der både har kvalifikationer i forhold til rollen som bestyrelsesleder og som samtidig kan
fungere som udadgående frontfigur. Forretningsudvalget har vedtaget følgende sæt af
kvalifikationer, som i prioriteret rækkefølge vil indgå i vurderingen af kandidater til
formandsposten:
1. Personens habilitet er uantastelig. Således skal personen ikke kunne forbindes med
konfliktende interesser inden for sundhedsområdet.
2. Personen er en stærk mødeleder, som kan facilitere konstruktive drøftelser og føre frem til
klare, entydige konklusioner.
3. Personen er i en situation, som muliggør kontinuitet i et frivilligt arbejde. Således skal
personen ikke være afhængig af et honorar eller være i en uafklaret situation, som kan
skabe tvivl om, hvorvidt formandsposten bruges som en overgangsposition.
4. Personen er stærk i samarbejde og evner at træde til og træde tilbage alt efter
organisationens behov.
5. Personen har politisk tæft, herunder en klar og gerne erfaret forståelse af politisk frivillig
ledelse.
6. Personen er tillidsvækkende og en stærk kommunikator med gennemslagskraft.
7. Personen har et solidt og relevant netværk.
Indstilling:
Til drøftelse og beslutning.
Drøftelse:
Drøftedes.
Beslutning:
Epilepsiforeningen indstiller ingen kandidater til posten.

14.Orienteringer fra forretningsudvalgets medlemmer og direktør
Indstilling:
Til orientering og drøftelse
Side 12 af 13

Epilepsiforeningen
Forretningsudvalget
Møde d. 17. – 18. oktober 2019

Drøftelse:
Peter Vomb har haft møde med Kreds Sydjylland. De har været lidt svære at få fat i. De har ikke
leveret nogen referater af deres møder og de snakker om, at de stopper i bestyrelsen til
generalforsamlingen.
Lone Nørager Kristensen tager kontakt til Tonny Lunø.
Det ser ud til, at der kan etableres en bestyrelse til Kreds Fyn på næste generalforsamling. Skal
holde et møde med dem på et senere tidspunkt.
Frida Neddergaard orienterer om, at Ungdomsudvalget er for nedadgående. Jonas Thorsen
stopper efter denne periode i marts 2020. Jonas Johnsen og Line Thorsen vil meget gerne tage en
sommerlejr mere, men derefter er det uvist, hvad der så sker. I marts skal der vælges nye
medlemmer til udvalget og rekruttering er så små gået i gang.
Berit Andersen er inviteret til at deltage i en workshop i DP, hvor der kigges på forbedringer af det
fælles medicinkort.
Der har været afholdt bestyrelsesseminar på Filadelfia, der kommer et referat derfra senere.
Filadelfia er bevidste om den øgede tilgang til Epilepsiforeningens rådgivning. Filadelfia indkalder
til et møde om det.
Berit Andersen henvender sig til foreningens sygeplejerske Lotte Hillebrandt med problematikken
omkring scanning for knogleskørhed.
Har modtaget en invitation til indvielse af Filadelfias nye Neurorehabiliteringscenter den 24.
oktober. Epilepsiforeningen har ikke modtaget nogen invitation selvstændigt.

15. Eventuelt
Næste forretningsudvalgsmøde starter ved 16-tiden den 8. november på HUSET i Middelfart.
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