
Epilepsiforeningen Kreds Sydjylland. 

 Referat fra generalforsamlingen den 28.1.2020. 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Godkendelse af dagsordenen. 

4. Bestyrelsens beretning. 

5. Regnskab. 

6. Budget. 

7. Drøftelse af aktiviteter I kredsen. 

8. Valg af bestyrelse. 

På valg ….Tonny Lunø…..Ønsker ikke genvalg. 

På valg…..Norbert Kropp…..ønsker ikke genvalg. 

Ønsker at udtræde…Ulla Eichler. 

9. Valg af suppleant. 

10. Valg af revisor. 

11. Indkomne forslag. 

12. Eventuelt. 

 

Til generalforsamlingen var der inklusiv bestyrelsen samt formanden, i alt 10 fremmødte. 

1. Lone var dirigent. 

2. Ulla referent. 

3. Dagsorden godkendt. 

   4-7.     Kredsens beretning: Tonny fremlagde: 

2019 blev anderledes end forventet. 

Vi havde et ønske om at udbyde en del aktiviteter-antallet blev dog færre end planlagt. 

Vi have følgende aktiviteter i kredsen:  

-Bow’n’Fun i Kolding den 16.3.2019. 
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-Netværks cafe den 3.torsdag i måneden i Kolding. der var i snit 5-10 deltagere som hyggede 

sammen. Bestyrelsen takker Laura for hendes indsats. Vi håber samtidig at der er andre i 

kredsen der vil tage ideen op og starte et lignende arrangement op også i andre byer. 

-Foredrag med neuro-pædagog og foredragsholder Johny Gammelgaard, hvor han omsatte 

kompliceret neuroteori til -håndgribelig og praktisk-indsigt i, hvorfor vi agerer, som vi gør. 

-Foredrag af Jacob Søndergaard om ”Den Ubrydelige Vane ”-om hvordan man knækker koden 

til at skabe en varig adfærdsændring. Dette arrangement var i samarbejde med kreds 

Sydvestjylland. 

-. Udflugt til Skærup Zoo den 31 august arrangeret af kreds Østjylland. 

--”Stafet For Livet” i Haderslev, blev i år desværre aflyst i sidste øjeblik, pga. manglende 

deltagelse. 

-Ud over de ting vi selv arrangerer har vi et samarbejdet med kreds Syd Vestjylland, som 

arrangerer et fantastisk familie Weekend i Ho Feriecenter den 27-29.3 (er allerede fuldt 

booket). 

-Så arbejder de på at arrangere en tur til ”Danfoss Univers” senere i år. 

Tilbage til hvorfor året ikke gik helt som forventet; 

Ved seneste generalforsamling nåede vi ikke op på mere end 4 medlemmer af bestyrelsen og 

en flyttede efter et par måneder ud af kredsen, hvorfor vi kun var 3 tilbage. 

4. Vi har været glade for, at Janni, fra Hovedkontoret, har været os behjælpelige med 

regnskabet. 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 

Lone spurgte ind til om vi bidrager med at dække udgifterne til Ho weekenden. 

Vi støtter det med 7000kr. 

   8.       Der er ikke nogen der ønsker at opstille til bestyrelsen. 

 Der er heller ikke nogen der ønsker at opstille under Syd Vest Jyllands kredsen. 

 Allan Kristensen foreslog en ny mulighed for aktivitet i kreds Sydjylland. 

Her vil Epilepsiforeningen stå for et arrangement i kredsen og en lokal kontaktperson, fra 

kredsen, vil så kunne byde ind med, hvor det skulle kunne afholdes. Kontakt personen vil så 

f.eks. skulle stå for at byde de fremmødte velkommen m.m. 

Er der nogen der ønsker at være kontaktperson, for Epilepsiforeningen, hvis de  
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vil arranger en familieudflugt til f.eks. zoo. 

Tonny og Laura meldte sig som kontaktpersoner for Kolding. 

Ulla meldte sig for Haderslev området. 

-Epilepsiforeningen vil fremover kontakte medlemmerne pr. mail. 

Evt. der blev talt om forskellig aktivitets muligheder i kredsen. Som f.eks. ”Sommer ved Søen ” i 

Kolding  

-Kim Larsen kopi bandet ved, Anders Munk. 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


