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Skælskør, d. 1. juni 2021. 
 
 

 
Referat bestyrelsesmøde den 31. maj 2021 kl. 18.00 i Roskilde 
Frivilligcenter, Jernbanegade 21A, 4000 Roskilde. 
 
Alle skal have et gyldigt coronapas på sig for at være i Tinghuset. 

 
 
Tilstede: Conni, Klavs, Berit. 
Afbud: Gisela, Betina. 
 
 
Da Gisela og Betina ikke er til stede, beslutter bestyrelsen, at der indkaldes til et nyt 
bestyrelsesmøde så hurtigt som muligt, så vi kan få besluttet, hvilke aktiviteter, der skal arrangeres 
for medlemmerne og også teenageaktiviteterne, og hvem der er tovholder på arrangementerne.  
Alle aftaler osv. skal være på plads, så vi kan få udsendt et nyhedsbrev til medlemmerne senest 
primo august. Hvis der er aktiviteter, hvor vi skal have annonce i Epilepsi, så er deadline 25. juni 
2021. 
 
 
Der kom flg. forslag, som bestyrelsen må forholde sig til på næste bestyrelsesmøde. 

- Tur til spillecafé for teenagerne. 
- Teatertur til teenagerne. 
- Julekomsammen til teenagerne. 
- Café for medlemmerne i Roskilde Frivilligcenter. 
- Bowlingtur i forskellige byer. 
- Bustur til Knuthenborg Safaripark. 
- Museumstur, f.eks. til Louisiana, Arken, Frilandsmuseet. 
- Andelslandsbyen i Holbæk. 
- Sagnlandet Lejre 
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DAGSORDEN 
 

1. Tilføjelser og godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen godkendt. 
 
 

2. Godkendelse af referat fra 28. oktober 2020. 
Referatet godkendt. 
 
 

3. Økonomi. 
Budgetopfølgning vedlagt.  
Vi har modtaget 900 kr. fra landsforeningen, som skal bruges som tilskud til 
en middag eller anden hygge for bestyrelsen. Da vi ikke har kunnet bruge 
dem på grund af Covid-19, så foreslår jeg, at beløbet indgår til 
bestyrelsesseminaret 21. august 2021. 
Det blev besluttet at bruge pengene til bestyrelsesseminaret. 
 
 

4. Aktiviteter 2020 – herunder evaluering af afholdte aktiviteter. 
 
Fastelavn, Bryggeri & Sprogø: 
Aflyst på grund af Covid-19 eller for få tilmeldinger. 
 
Cirkusrevyen 19. juni 2021:  
Tovholder: Berit. 
 
Bestyrelsesseminar 21. august 2021:  
Tovholder: Line & Gisela. 
 
Hovedbestyrelsesmøde 27. – 28. august 2021: 
Det er for hele kredsbestyrelsen. 
 
Teenagere – spillecafé 28. august 2021:  
Tovholder: Gisela. 
Denne dato skal ændres, da det falder sammen med HB mødet. 
 
Teenagere – teatertur: 
 
Ølsmagning: 
Tovholder: Klavs. 
Klavs undersøger mulighederne og tager det med til næste 
bestyrelsesmøde. 
 
Hjernedag: 
Tovholder: Conni. 
Gruppen holder snart møde, så Conni regner med at have nyt med til næste 
bestyrelsesmøde. 
 
Bornholmertur 8. – 12. september 2021 i Hasle Feriepark: 
Alle 30 huse er besat. Der er tilmeldt 55 voksne og 20 børn. 
Tovholder: Berit. 
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Juletur 27. – 28. november 2021: 
Tovholder: Berit. 
Der er annonce i Epilepsi denne gang, og så må vi se, om det er noget, folk 
har lyst til. Turen er støttet af TrygFonden. 
 
 

Aktiviteter 2022: 
 
Epilepsiforeningen har 60 års jubilæum i 2022, så aktiviteterne 
igennem hele året må meget gerne afspejle dette samt fokusere 
på medlemshvervning. Idéer til dette? 
Vi har 602 medlemmer pr. 31.03.2021 
 
Generalforsamling 22. januar 2022: 
Brunch med generalforsamling. Er i gang med at undersøge mulighederne i 
Roskilde.  
Efter bestyrelsesmødet er der indgået aftale om leje af lokaler af: 
KFUM og KFUK i Roskilde 
Blågardsstræde 17 
4000 Roskilde 
Vi har lokalerne fra kl. 07.00 – 18.00, og det koster 1.000 kr., og så bestiller 
vi brunch fra Café Freunde i Roskilde. 
 
Fastelavn:  
Berit spørger Niels Rosenkrands, om han igen vil stå for arrangementet. 
 
Epilepsidag 8. februar 2021:  
 
Hjernedag ?: 
Tovholder: Conni. 
Conni afklarer med gruppen, om der skal afholdes Hjernedag i 2022, når nu 
Hjernedag 2021 først bliver afholdt i september 2021. 
 
Prag 1. – 5. maj 2022. 
Tovholder: Berit & Conni. Line hjælper til under busturen frem og tilbage. 
Der er annonce i Epilepsi denne gang. 
Dags dato er der tilmeldt 25 personer i 15 værelser. Vi har 39 værelser til 
rådighed, og der er plads til 75 personer i bussen.  
 
Epilepsikonference & Landsmøde 10. – 12. juni 2022. 
Foreningen har 60 års jubilæum, så Epilepsikonferencen bliver gratis for 
deltagerne. 
Det er muligt, datoerne bliver ændret, da der ikke er plads i Odense 
Congress Center. Der er plads 3. – 5. juni 2022, men det er pinse. 
Bestyrelsen synes ikke, det skal afholdes på det tidspunkt, så hellere 
forsøge Odeon, hvis det er ledigt. 
 
Medlemsfest 24. september 2022. 
Alle kredse søger § 18 midler og disse indgår i en fælles pulje til delvis 
dækning af udgifterne. 
Kredsene sørger for transporttilbud til medlemmerne. 
Der var spørgsmål, om kredsene ville blive tildelt x antal pladser til 
medlemsfesten. 
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Infobreve til medlemmerne:  
Juletur, Pragtur, teenageaktiviteter, medlemsaktiviteter, Hjernedag, GF. 
 

5. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne: 
Berit deltager i Lægemiddelstyrelsens Borgerråd og i en arbejdsgruppe 
under Medicinrådet angående godkendelse af epilepsimedicinen 
Fenfluramine. 
 
 

6. Orientering fra DH afdelingerne: 
DH-Kalundborg: Der sker stadig absolut intet. 
DH-Odsherred:  
DH-Slagelse: Der er kommet ny formand, og afdelingen er aktiv. 
DH- Holbæk:  Conni hører intet fra formanden. Conni vil tage kontakt til ham.  
 

7. Næste møde/møder: 
28/7, 5/8, 16/8 eller 23/8. 
16/9. 
15/11 eller 17/11. 
Julemøde en dag i uge 49 eller 50. 
11/1 eller 13/1 2022. 
Alle bedes tjekke deres kalender til næste bestyrelsesmøde. 
 
 

8. Eventuelt: 
 

 
Referent: Berit Andersen 
 
 


