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Deltagere: Lone Nørager Kristensen, Rikke Malene Rogers, Frida Neddergaard, Peter Vomb, Helle 
Schmidt, Lars Frich, Andreas Pilkær Rasmussen, Erik Nymark Hansen, Berit Andersen, Casper Kløj 
Andersen, Nicky Alexander Thelin 
 
Fra kontoret: Per Olesen (ref.) 
 
Afbud: Kreds Sydjylland, Kreds Midtvestjylland, Conni Valentin Pedersen 
 
Mødestart: 9.30 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Indstilling: 
Til beslutning. 
 
Beslutning: 
Godkendt. 
 
 
 

2. Medlemsundersøgelsen – tanker i hovedbestyrelsen 
 

Sagsfremstilling: 
Hovedbestyrelsen bedes drøfte gårsdagens oplæg og de tanker det har givet efterfølgende. 
 
Bilag: 

• Bilag 2.1 Rapport for Epilepsiforeningen 
 
Indstilling: 
Til drøftelse 
 
Drøftelser: 
Per Olesen orienterede om økonomien i undersøgelsen. 
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3. Generalforsamlinger 2020 
 
Sagsfremstilling: 
Hovedbestyrelsen bedes lave en kort status for de hidtil afviklede generalforsamlinger. 
 
Indstilling 
Til drøftelse  
 
Drøftelser: 
København: Havde oplæg fra Olivia, som var i DR med sin historie om operationsforløb. 40 
deltagere og en hyggelig aften. Olivia gerne bruges i andre sammenhænge. 
 
Nordjylland: Generalforsamling d. 24. februar med spisning og generalforsamling. Der er 25 
tilmeldte foreløbigt i år. 
 
Fyn: Holdt generalforsamling på landskontoret; der var et meget spændende oplæg om medicinsk 
cannabis – desværre ikke så mange deltagere. 
 
Bornholm: Gør ikke voldsomt meget ud af generalforsamlingen, da de har erfaring for, at der ikke 
kommer mange. Så der er kaffe og kage. 
 
Sydsjælland: Havde generalforsamling 21. januar. Havde indledningsvist oplæg om medicinsk 
cannabis; desværre med meget få deltagere. Bestyrelsen fortsætter og er glade for arbejdet og for 
samarbejdet. 
 
Nordsjælland: Fuldtallig bestyrelse med en regnskabsfører udenfor bestyrelsen. 
 
Midtvestsjælland: Holdt generalforsamling; denne gang med Monica Lyloff fra #enmillionstemmer; 
der kom 15 deltagere. Da oplægget var slut, gik de fleste fremmødte, så bestyrelsen blev tilbage. 
 
Næste gang vil de forsøge at lave et brunch-arrangement til generalforsamlingen for at se, om det 
giver bedre resultat. 
 
Østjylland: Holder generalforsamling d. 26. februar med neurolog Jakob Christensen fra Aarhus 
Universitetshospital, som de håber, kan trække meget. 
 
Sydvestjylland: Har planlagt spisning, men foreløbigt to tilmeldte udover bestyrelsen. 
 
Sydjylland: Landsformanden deltog, og det er ikke lykkes at finde en bestyrelse. Til gengæld er der 
flere medlemmer dernede, som gerne vil være kontaktpersoner og hjælpe til med arrangementer. 
 
Midtvestjylland: Afholder generalforsamling d. 18. februar, og vi har fået en henvendelse fra en 
interesseret, som gere vil stille sig til rådighed. 
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4. Epilepsidagen 2020 
 
Sagsfremstilling: 
Hovedbestyrelsen drøfter aktiviteterne for den kommende epilepsidag; herunder vil 
landsformanden give en orientering om, hvem der er blevet udvalgt som årets modtager af 
”Epilepsiprisen” (Note: Dette besluttes på forretningsudvalgsmødet dagen før hovedbestyrelsen 
samles.) 
 
Indstilling: 
Til drøftelse 
 
Drøftelser: 
Sydsjælland: I år har de valgt at holde et arrangement på Vordingborg Bibliotek med Martin 
Vinther (lærer fra Børneskolen og børnebogsforfatter) 
 
Nordsjælland: Laver ikke nogen aktiviteter. 
 
Midtvestsjælland: Giver en gave til Afdelingen for Handicap på 10.000 kr. på Filadelfia. Har lavet et 
arrangement med pressemedarbejderen på Filadelfia, så vi vil forvente der kommer god omtale af 
dette. 
 
Ungdomsudvalget: Ingen aktiviteter planlagt. 
 
Østjylland: Vil gerne lave noget på Marsellisborgcentret; det er tanken at give dem en gave. 
 
Sydvestjylland: Uddeler 3.000 kr. i lokalområdet til Lille Veum (bosted med en række tilhørende 
værksteder); vi satser på noget lokalpresse på dagen. Overvejer at bede folk selv melde ind næste 
år, så der kan komme nogle forslag ind til uddelingen i 2021. 
 
København: Ingen aktiviteter. 
 
Nordjylland: Ingen planlagte aktiviteter. 
 
Fyn: Ingen planlagte aktiviteter på dagen. 
 
Landsforeningen: Årets prismodtagere bliver to personer, som har hjulpet en af vores medlemmer 
gennem en praktik som social- og sundhedsassistent. 
 
 

5. Orienteringer 
 
Sagsfremstilling: 
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Mundtlige orienteringer fra hovedbestyrelsesmedlemmerne, formand, næstformand og direktør. 
 
Indstilling: 
Til orientering. 
 
Lone Nørager Kristensen: 

- Vi har skiftet bladudbyder, som vi glæder os til samarbejdet med.  
 

- Epilepsikonferencen udbydes fra 1. marts; annonceres i bladet og der vil komme mail rundt 
med praktiske ting og forslag til alle kredsene i nær fremtid. 
 

6. Eventuelt 

Lone Nørager Kristensen: Orienterede om, at det ser ud til, at årsresultatet lander væsentligt mere 

positivt end forudsat i budgettet. 

Andreas Pilkær Rasmussen: Synes at programmet for hovedbestyrelsesmøderne er for tyndt. 

Synes man bør arbejde længere igennem om lørdagen. 

Kort drøftelse af mulige scenarier: 
- Flytte møderne til lørdag – søndag. 

- Længere arbejdsdage om lørdagen. 

- Hurtigere start lørdag formiddag. 

Rikke Malene Rogers: Orienterede om et initiativ kredsen har gjort ifht. deres bestyrelsesmøder: 

De vil fremadrettet afholde møderne på forskellige lokationer i kredsområdet og invitere 

medlemmerne til at komme en times tid før møderne, og drøfte forskellige tiltag og idéer med 

kredsbestyrelsen. 

Andreas Pilkær Rasmussen: Har afviklet en medlemsaktivitet på SKAAL, og indsamlede idéer fra de 

deltagende medlemmer; der kom mange fine ting på bordet, som bestyrelsen kan arbejde videre 

med. 

Mødet sluttede 10.30. 

 


