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Referat bestyrelsesmøde den 28. oktober 2020 kl. 19.00 – 21.30 i 
Frivilligcenter Roskilde, lokale 2, Jernbanegade 21A, 4000 Roskilde. 
 

Skælskør, d. 28. oktober 2020. 
 
Tilstede: Berit, Conni, Klavs & Gisela 
Afbud: Betina 
 
 

  
DAGSORDEN 
 

1. Tilføjelser og godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden godkendt. 
 
 

2. Godkendelse af referat fra 27. august 2020. 
Referat godkendt. 
 
 

3. Økonomi. 
Budgetopfølgning vedlagt. Ingen bemærkninger.  
 
 

4. Aktiviteter 2020 – herunder evaluering af afholdte aktiviteter. 
 
Infobreve til medlemmerne: Der skal et brev ud primo december 2020. 
Epilepsidag & koncert (Gisela skriver om koncerten), aflysning af  
Hjernedag, Sundhedsdag i Holbæk, Tadre Mølle, Bastard Café & Pragtur. 
Generalforsamling, julehilsen, aktiviteter 2021. 
 
Vi talte en del om, hvad vi kunne gøre i forhold til, at vi jo ved, vi har en del 
medlemmer, der er meget ensomme, og som er endnu hårdere ramt i denne 
Corona-tid. Vi talte om virtuelt julebanko som en mulighed.  
Gisela laver et opslag til Facebook omkring medlemmernes evt. ønsker til 
aktivitet, hvor man ikke behøves at mødes fysisk. 
 
Mød bestyrelsen: Skal vi invitere medlemmerne til en kop kaffe og en snak 
med bestyrelsen en halv time før bestyrelsesmøderne? 
Udskydes til Corona er overstået. 
 
Teatertur for teenagere 22. november 2020:  
De 10 billetter er afsat. Der er pizza og sodavand hos Gisela inden 
koncerten. Gisela og Betina deltager. 
Tovholder: Gisela. 
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Hovedbestyrelsesmøde 7. november 2020: 
Deltagerne er inviteret til at ankomme 6. november til aftensmad og 
overnatning. Berit orienterede om indholdet i dette møde, der er en 
erstatning for landsmødet. Berit & Conni deltager. 
 
Julehygge for teenagere: 
Tovholder: Gisela. 
Aflyses på grund af Corona. 
 
Aktiviteter 2021: 
 
Generalforsamling 26. januar 2021: 
Afholdes i Roskilde Frivilligcenter, Lokale 7, Jernbanegade 21A, 4000 
Roskilde. 
 
Fastelavn: Afholdes hvis muligt i forhold til Corona. 
Tovholder: Niels Rosenkrands. 
 
Epilepsidag 8. februar 2021: 
Vi planlægger ikke noget på grund af Corona. 
 
Hjernedag: 
Conni tager kontakt til de andre foreninger. De genbruger det gode program 
for i år. Vi regner med, det er muligt at afholde arrangementet, men det må 
gruppen afgøre. 
Tovholder: Conni. 
 
Bustur til Prag 2. – 6. maj 2021: Denne tur er helt aflyst. 
 
Bastard Café & teater for teenagerne: 
Gisela undersøger mulighederne for en teatertur i maj/juni 2021, og vi 
fastsætter datoen for Bastard Café på næste møde. 
Tovholder: Gisela. 
 
Besøg på bryggeri med smagsprøver, ølbrygning eller lignende. 
Meget gerne et sted i kredsens geografiske område hvis muligt. Klavs 
undersøger mulighederne til næste møde. 
Tovholder: Klavs. 
 
Cirkusrevyen 19. juni 2021:  
Tovholder: Berit. 
 
Sprogø 26. juni 2021: 
Der bliver opsamling i Roskilde, Ringsted, Sorø & Slagelse.  
Deltagerbetaling 498 kr. pr. person. Sidste tilmelding 1. marts 2021. 
Der er afleveret tekst til Indstik & hjemmeside. 
Tovholder: Conni. 
 
Bestyrelsesseminar 21. august 2021: 
Tovholder: Line & Gisela. 
 
Bornholmertur 8. – 12. september 2021 i Hasle Feriepark: 
Denne tur laves i samarbejde med Bornholm, København og Sydsjælland. 
Der er afleveret tekst til Indstik og hjemmeside. 
Tovholder: Berit. 



Side 3 af 3 

 
Juletur 27. – 28. november 2021: 
Det ser ud til at være en spændende tur. 
Deltagerbetaling 900 kr. pr. person. Sidste tilmelding 1. september 2021. 
Der er afleveret tekst til Indstik og hjemmeside. 
Tovholder: Berit. 
 
 

5. Orientering fra DH afdelingerne og andre: 
DH-Kalundborg: Der sker absolut INTET. 
DH-Odsherred: Conni fortalte, at de havde måttet aflyse et arrangement på 
grund af Corona. 
DH-Slagelse: Der er kommet ny formand, der virker til at være ret aktiv. 
Bestyrelsesmøde 18/11 2020, 20/1 2021 & 19/5 2021. Årsmøde 24/3 2021. 
DH- Holbæk: Handicaprådsmødet aflyst på grund af Corona. De har lige fået 
afholdt årsmødet her i september måned. Der er aftalt nyt bestyrelsesmøde. 
Årsmødet er ikke planlagt endnu. 
 
 

6. Næste møde/møder: 
10/12 kl. 17.45.  
 
 

7. Eventuelt: 
Klavs spurgte ind til, om der var mulighed for, at Betina kunne fortsætte i 
bestyrelsen, når hun flytter udenfor kredsens geografiske område ca. 1. 
december 2020. Det er ikke muligt i henhold til vedtægterne, men Betina kan 
blive i bestyrelsen frem til generalforsamlingen. Og Betina er altid meget 
velkommen til at hjælpe/deltage i de aktiviteter, som vi laver, hvis hun har 
lyst.  
 

 
Referent: Berit Andersen 
 


