Referat fra bestyrelsesmøde i Epilepsiforeningen kreds Fyn
D. 11.10.2020
tilstede er: Nicky, Cassandra, Ditte, Charlotte, Steen og Karin.
Afbud fra Stine og Birgitte.

Godkendelse af dagsordenen.
Dagsordenen godkendes.

Økonomi:
vores kassebeholdning på nuværende tidspunkt er på 26.000 kr.
I maj fik vi et tilskud på 10.000 kr. og i november vil vi modtage yderligere ca.13.000 kr.
Nicky har holdt møde med kommunen angående ansøgning om paragraf 18 og er blevet bedt om at få lavet
et budget over vores kommende arrangementer så der kunne søges direkte til disse formål. Vi vil i
bestyrelsen få lavet et sådanne til næste bestyrelsesmøde så vi kan få det tilsendt kommunen.
Arrangementer:
vi har pga. Coronakrisen ikke været i stand til at kunne opstarte nogle arrangementer endnu. Danmark er
nu begyndt at åbne op igen og vi kan derfor få drøftet og søsat nogle af vores kommende tiltag.
• Hjerneugen er flyttet til 9 marts 2021
• Zooturen vil Charlotte arbejde videre i og ligger i dialog med Zoo omkring pris, dato og deltagerantal samt
udarbejdelse af selve dagen. Nicky undersøger med Per Vad hvordan vi laver tilmeldingsprocessen.
• Netværkscafeen som vi har snakket meget om at få op at stå fastholder vi og vi vil starte op d.5 november
og fremadrettet 1.Torsdag i måneden. Afholdes til en start i Epilepsiforeningens lokaler.
• Epilepsiforeningens 50-års jubilæum d.24. september 2020 er også på tegnebrættet. Ditte vil undersøge
om vi kan afholde dagen på kulturmaskinen og undersøger også et musikalsk indslag samt om vi kan få
sponsoreret kage til dagen.
øvrigt: Hovedbestyrelsesmødet er rykket til d.26. september 2020 og Landsmødet er rykket til d.7-8
november 2020.
• Nicky undersøger om vi fremadrettet kan bede om parkeringsbilletter fra foreningen, til når vi afholder
bestyrelsesmøde fremover i Epilepsiforeningens lokaler.

Bestyrelsen mødes allerede igen d.22. juni så vi kan nå at få vores arrangementer med til næste
medlemsblad.

Formanden takker for et godt møde og mødet afsluttes.

Mvh Ditte Thelin
Sekretær Kreds Fyn

