
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 4. november 2019 kl.  18.00 – 21.00. 
 

Mødested: Fælleshuset, Vænget 6, 4300 Holbæk 
 
Tilstede: Berit Andersen, Tommy Jørgensen, Gisela Nørgaard Swensson, Klavs Jeppesen, Conni Valentin 
Pedersen, Henrik Jensen og Betina Wilcken 
Afbud: Anne Klausen 
 
 

1) Tilføjelser og godkendelse af dagsordenen: Dagsordenen godkendes. 
 

2) Godkendelse af referat fra 8. august 2019: Referatet godkendes. 
 

3) Økonomi: Bankbeholdning 29.658.25 kr. Tilskuddet for efterår er blevet udbetalt, vi modtager ikke flere 
penge fra landskontoret i 2019. Der er søgt paragraf 18 midler i alle kommuner. 
 

4) Aktiviteter 2019 herunder evaluering af afholdte aktiviteter: 
 
Medlemsweekend på Bornholm 5-9 september 2019: Gik godt, også generelt gode evalueringer, med 
enkelte opmærksomhedspunkter. Spisestuen på feriecentret har desværre dårlig akustik, hvilket var et 
minus. Der er aftalt en medlemstur til Bornholm igen i 2021, hvor kreds København og Bornholm er 
tovholder. 
 
Hovedbestyrelsesmøde for alle kredsbestyrelser 20. -21. september 2019: Bestyrelsen synes, vi får 
noget godt ud af disse fællesmøder. 
 
Teater og Cafe for teenagere 2. november 2019: God tur, med hygge og sjov teaterforestilling, 
planlægger tilsvarende arrangement i 2020. Tovholder Gis. 
 
Kreds Københavns 50-års jubilæum: Betina deltog, og det var rigtig hyggeligt og med god 
underholdning. 
 
Infobrev: Næste infobrev skal ud til december. Betina skriver om Teater med teenagere, Connie skriver 
om medlemsturen til Bornholm. Gis skriver om HB mødet i september. Berit skriver om 
generalforsamling, revy, ”min side” og Facebook. Alle sender det til Berit senest slut november. Berit 
samler det, og sender det ud. 
 
Julearrangement for teenagere, med julebanko 14. december 2019:  kl. 13.00 – 17.00 i Roskilde frivillig 
center. Der er i skrivende stund 3 tilmeldte, racerbanen er aflyst. Vi ser tiden an, om der kommer flere 
deltagere. Tilmeldingsfristen er 1. dec. Tovholder Gis. 
 
Aktiviteter 2020:       
 
Generalforsamling for kreds Midtvestsjælland: Sted: Teaterbygningen, Bag Haverne 1, 4600 Køge.  
Dato, tirsdag den 21. januar 2019 kl. 18.00. Inden generalforsamlingen er der oplæg ved Monica Lylloff, 
forfatter til bogen ”Seje mor” og medstifter af #enmillionstemmer. Kl. 20.15 begynder general-
forsamlingen. Der vil være smørrebrød og isvand under foredraget og kaffe, kage og frugt under 
generalforsamlingen. 



Lone Nørager Kristensen deltager, og vil være dirigent under generalforsamlingen. Dagsorden iflg. 
vedtægter. På valg genopstiller Gisela, Betina og Henrik. Tommy ønsker ikke at genopstille. Klavs ønsker 
at opstille som bestyrelsesmedlem og Pia som revisor. Udkast til budget er udleveret, beretning er på 
vej. 
Tilmelding via foreningens hjemmeside senest den 15. januar 2020.  
 
Fastelavn: Niels spørges igen, har ikke afklaring endnu. 
 
Epilepsidagen i uge 8: Berit tager kontakt til lederen for ”Center for Handicap” med henblik på evt. 
donation. 
 
Hjerneuge uge 11: Der er opbakning til at afholde et arrangement med Hjernesagen fra Holbæk, Lev og 
Spastikerforeningen sammen med Epilepsiforeningen. Der er sendt ansøgning til DH`s lokalpulje. 
Arrangementet afholdes 11. marts 2020 på Fjordstjernen i Holbæk. Tovholder Connie. 
Efterfølgende er der modtaget tilsagn om tilskud på kr. 15.000 fra DH’s lokalpulje. 
 
Epilepsikonference 5 juni. Landsmøde 6. juni: Berit oplyste om de ændrede deltagerpriser, samt at 
landsmødet forkortes, så festmiddagen afholdes om aftenen efter epilepsikonferencen, og landsmødet 
afholdes så dagen efter. 
 
Cirkus Revy: Der er købt 25 stk. billetter ”Guldpakken” med spisning på Postgården. Da tilmelding og 
betaling kommer til at foregå via hjemmesiden, så har de 7 forhåndstilmeldte fået besked via mail, at de 
derfor ikke er forhåndstilmeldt, men må gå ind og tilmelde sig 1. januar 2020. Der er indsendt skabelon 
over arrangementet til indstikket og til hjemmesiden. Når det er lagt på hjemmesiden, så kommer det 
på Facebook. Tovholder Berit. 
 
Kredsens 40-års jubilæum: Berit går videre med lille konkurrence, vi vil lave for medlemmerne, hvor der 
sættes 2 billetter på højkant til Cirkusrevyen. Konkurrencen bliver sendt ud Ifm. nyhedsbrev, og 
medlemmerne kan sende deres svar på mail eller sms. Tovholder Berit. 
 
Tadre Mølle 22. -23. august 2020 kl. 10.00 -10.00. Natur, hygge, uformelt miljø. Med mulighed for                               
overnatning i shelter. Der vil være bål med b.la snobrød og skumfiduser. Invitation fra sidste gang kan 
genanvendes. Alle er velkommen. Berit har lavet estimeret budget. Skabelon til aktiviteter skal udfyldes 
og mailes til Berit, når tingene er klar. Klavs sørger for aftalen med stedet. Tovholdere Betina og Klavs. 
(Gis hjælper efter behov).  
 
Bustur til Prag 6. – 10. september 2020: Epilepsiforeningen har hele bussen. Alt er optaget. Tovholdere 
Berit og Conni. 
 
Bestyrelses arrangement for kreds Midtvestsjælland 2020: Endelig dato for 2020 aftales til det 
konstituerende bestyrelsesmøde, som afholdes i forlængelse af generalforsamlingen. Tovholder Gis og 
Line. 
 
Arrangementer for teenagere: Vi satser på at afholde en eller anden aktivitet for teenagerne en gang i 
kvartalet.  
 

5) Orientering fra DH-afdelingerne og andre: Der er ikke meget nyt, lidt fra Holbæk 
DH Kalundborg: Der sker absolut ingenting. 
DH Odsherred: Der er møde den 19. september 2019 kl. 15.30-20.00. Temaet er: Om tilgængelighed. 
DH Slagelse: Anne har afbud, derfor ingen orientering. Berit modtager referater og fortæller, det er en 
aktiv DH afdeling. 



DH Holbæk: Næste møde er 10. december. Handicapprisen uddeles 12. december, vinderen får 10 000 
kr. og et maleri. Alle kan indstilles. Den gives til en person, virksomhed, organisation, som gør en ekstra 
indsats for mennesker med handicap. 
 
Dravet Syndrom er en relativ ny diagnosegruppe under Epilepsiforeningen. Der afholdes international 
konference den 6. -9. november 2019, og Berit deltager. 
 

6) Eventuelt: Der er interesse for, hvor mange mailadresser, foreningen fik, da vi ringede rundt. Connie 
spørger på hovedbestyrelsesmødet om resultaterne.  
Der er udarbejdet en skabelon, vi skal benytte ifm. arrangementer, der skal på hjemmesiden. Udfyldte 
skabeloner mailes til Berit, der videresender til Janni Bagge på landskontoret. 
Berit har bestilt en ”epilepsiengel” hos www.englevaerkstedet.dk ,som kan bruges som præmie ved en 
konkurrence. Berit arbejder videre med dette. 

 
Næste møde: 21 januar 2020 Teaterbygningen, Bag Haverne 1, 4600 Køge. Mødetid kl. 18.00 – 21.30. 
 
Referent: Gisela Nørgaard Swensson 
 
 

 
 

http://www.englevaerkstedet.dk/

