Epilepsiforeningen Kreds Østjylland
Bestyrelsesmøde d.21. Oktober 2019

Dagsorden for møde d. 21. Oktober 2019
Sted Dokk1, Aarhus
Deltagere: Ellen-Marie, Brian, Niels-Henrik og Rikke Malene
Afbud fra: Jakob og Anne-Mette
Gæster: Lone Nørager og Per Olesen

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Siden sidst – opfølgning på arrangementer
Hjerneugen uge 11, 9 – 15 marts
Videnscenteret vil gerne komme mandag med to arrangementer fx en lærer og en psykolog samt
PPR psykolog NEST undervisning – for professionelle og forældre, undervisning og
netværksdannelse.
Vi skal have booket lokale på Dokk1 - Brian ser på indholdet og får Jakob til at booke lokale på
Dokk1
(Ut. Har oprettet en begivenhed på FB men jeg er ikke sikker på om den ene er mere for
professionelle end den anden)
Kommende Arrangementer
Planlagt social/faglig weekend
Martin Winther Madsen
Johnny Gammelgaard
Voksen pårørende kursus, holdt for mange år siden, det bliver ikke holdt af Landskontoret aktuelt,
men der er en efterspørgsel.
Muligvis Landal Rønbjerg uge 44 2020
Djurs sommerland
Tilbud fra Djurs Sommerland – Lørdag den 13 juni – RM kontakter Djurs sommerland og får et
tilbud
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Sidste gang - 130 kr over 3 år
Jeg har undersøgt sagen – jeg kan se, at I var i Djurs Sommerland sidste gang i 2016, og der havde I en
entrepris på kr. 220 pr. person. Jeg kender som udgangspunkt ikke noget til prisen kr. 130 pr. person – var det
efter 2016?
Jeg vil gerne vide, hvor mange børn, der er i de forskellige aldersgrupper. 3-5 år, 6-11 år og over 12 år.
Hvis der er nogle deltagere, som har sæsonkort kan de sagtens spise sammen med jer. Vi sender blot nogle
mad-billetter til dem så.
Prisen på både Grillbuffeten og Pizzabuffeten er følgende:
Voksne kr. 155 pr. person
Børn mellem 6-11 år kr. 89 pr. person
Børn mellem 3-5 år kr. 59 pr. person
Børn mellem 0-2 år er gratis.
Med venlig hilsen
Kathrine Kristensen
Fregatten Jylland 16 maj EM planlægger tur med en form for spisning 100kr
Tidl. Arrangementer
Skærup Zoo
Der var 16 personer, tilfredsstillende taget i betragtning at der ikke går nogen offentlig transport
og det var langt fra vores distrikt.
Fængselsture i Horsens
Der har været 55 personer igennem på 2 ture, flot tilslutning og gode ture. God idé at tage det op
igen, med at lave noget andet end kun epilepsirettet.

3. Generalforsamling d. 26. februar
Jakob Christensen kommer og fortæller om den nyere forskning inden for epilepsiområdet.
Det er på Dokk1, Jakob har booket lokale og der er flere der har henvendt sig i forhold til hvor de
skal melde sig til.
Ut. har henvendt sig til ham uden at få svar denne gang, men vi kan godt lave ”reklameplakater”
og hænge dem op her og der.
Forplejning, konkurrence til generalforsamlingen – hvad har vi at udlodde? reklame på Dokk1´s
forskellige elektroniske dimser mv.
Hvornår mødes vi?
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Hvem er på valg?

4. DH
Vi vil prøve at besøge de 10 kredse, for at vi kan få et billede af hinanden og vi muligvis kan få en
repræsentant i nogle af kredsene. Det vil også være lettere for dem at tage kontakt til os vedr.
epilepsi spørgsmål hvis de har mødt os.

5. Epilepsidag
Det er epilepsidag 2. mandag i februar d. 10. feb., vi overvejer om det skal være Marselisborg der
skal have en epilepsidagsgave fra os i form af nogle spil eller lign.
Niels Henrik tager kontakt til dem.

6. Eventuelt
7. Næste møde
Det er planen at vi vil til at afholde vores bestyrelsesmøder i andre byer end i Aarhus, for at vi kan
blive mere synlige og få mere kontakt med medlemmerne. Brian og Ellen-Marie forsøger at finde
et sted vi kan afholde bestyrelsesmøde i Horsens, hvor det også er muligt at vi kan bruge den
første time sammen med de medlemmer der har lyst til at mødes med os.
Grundet tidspres blev næste møde hos Anne-Mette d. 30.01.2020

Referent Rikke Malene
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