Bestyrelsens beretning for 2019
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, og der var skift på næstformandsposten, hvor Conni
Pedersen blev valgt.
Herefter fulgte som vanligt fastelavnsarrangementet på børneafdelingen på Epilepsihospitalet, som Niels
Rosenkrands stod for. Det er en fin tradition, og bestyrelsen er meget taknemmelig for, at Niels stadig har
lyst til at sørge for dette arrangement.
Der blev afholdt arrangement i anledning af Hjerneugen den 19. marts på Fjordstjernen i Holbæk i
samarbejde med de lokale afdelinger af Hjernesagen, LEV, Ahlzheimer og med CP foreningen på sidelinjen.
Det var et godt arrangement med engagerede deltagere.
Vi har haft besøg af direktør Per Olesen og landsformand Lone Nørager Kristensen. Det er altid hyggeligt og
rart at få udvekslet nogle erfaringer.
22. juni afviklede vi igen turen til Bakken, hvor vi spiser aftensmad sammen og derefter går ind og ser
Cirkusrevyen. Det er en hyggelig tur, hvor der deltager en del gengangere.
5. – 9. september afholdt vi turen til Bornholm, som vi lavede i et samarbejde med kredsene Bornholm,
København og Sydsjælland. Det var en god tur, men faciliteterne omkring aftensmåltidet var ikke optimale,
så der skal findes et bedre sted, hvis turen skal gentages. Udflugterne til Bornholmertårnet og Bornholms
Rovfugleshow var virkelig godt.
Vi afholder nogle arrangementer, der er målrettet teenagere, evt. i selskab med bedste ven/veninde.
Der er afholdt bowling, brunch og banko den 11. maj, og her kom Natacha Wilcken og fortalte lidt om ”at gå
efter din drøm”. Der blev lyttet ivrigt og efterfølgende svarede Natacha på spørgsmål.
Der var cafébesøg og teatertur den 30. november, hvor forestillingen, ”Den sommer min far blev homo”,
blev vist. Der blev snakket godt igennem på caféen og grint godt under teaterforestillingen.
Og så var der julehygge og banko den 14. december.
Det er besluttet at ændre hovedbestyrelsesmødernes indhold, så det bliver mere temaprægede diskussioner,
og hvor hele kredsbestyrelsen kan deltage. Det har vist sig at være en rigtig god idé, og
kredsbestyrelsesmedlemmerne her fra kredsen deltager flittigt.
Vi er 584 medlemmer i kredsen.
Kredsen er medlem af Infobutikken i Kalundborg, Kultur- & Fritidscentret i Sorø, Frivilligcenter Roskilde,
Frivilligcenter Slagelse og Frivilligcenter Greve. Der kommer rigtig mange tilbud fra de forskellige
kommuners frivilligcentre, og det er umuligt for bestyrelsen at deltage i alle disse tilbud og møder, så vi har
lavet den aftale, at invitationerne bliver videresendt til den eller de personer, der bor i den pågældende
kommune, og så deltager de, hvis de har tid og lyst.
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Og jeg kan gentage de sidste par års bemærkninger, at det stadig er en kæmpe udfordring at dække så mange
kommuner, hvis vi samtidig skal forsøge at gøre os synlige og kendte i alle kommuner. Det magter
bestyrelsen ikke. Vi kunne godt bruge nogle ”kontaktpersoner” i de forskellige kommuner. Så hvis du vil
hjælpe os med dette, så bare kom ud af busken. Det er såmænd svært nok for bestyrelsen selv at samles, da vi
bor meget spredt, og det bliver ikke lettere, da jeg flytter til Skælskør i marts måned.
Hvis der skulle være nogle personer, der kunne tænke sig at arrangere og afvikle lokale aktiviteter,
netværkscafé eller andet, så bare sig til. Vi vil gøre alt for at hjælpe jer i gang.
Vi har repræsentanter i DH (Danske Handicaporganisationer) afdelingerne i Holbæk, Kalundborg, Odsherred
og Slagelse. Dog ikke i Kalundborg, når jeg flytter.
Vi mangler desværre stadig i Ringsted og Sorø og kommer så også til at mangle i Kalundborg. Der er stor
forskel på, hvordan de enkelte DH afdelinger fungerer, men det er et vigtigt sted at være med, når vi skal
forsøge at forbedre forholdene for mennesker med epilepsi. Skulle du have lyst til at give en hånd med, så
bare kom ud af busken. Vi har brug for dig.
Og vi kan også altid bruge nye ansigter til bestyrelsen. Vi er altså nogle, der er ”gamle i gårde”, og det er jo
bedst, hvis der sker en jævnlig naturlig udskiftning. Så kom nu ud af busken. Vi har brug for dig, og det er
faktisk et spændende arbejde i en god bestyrelse. Og det kan jeg sige med stor overbevisning, da jeg i 2021
har været kredsformand i 20 år, så en udskiftning må snart være på plads.
Jeg vil slutte denne beretning med at sige tusinde tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år,
og jeg er sikker på, vi fortsætter det gode samarbejde i 2020.
På bestyrelsens vegne
Berit Andersen, formand
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