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Skælskør, d. 10. juni 2021. 
 

 
 

Referat bestyrelsesmøde den 7. juni 2021 kl. 18.00 i Roskilde 
Frivilligcenter, Jernbanegade 21A, 4000 Roskilde. 
 
 
 
Tilstede: Berit, Conni, Gisela, Betina, Klavs og Henrik 
Afbud:  
 
  

DAGSORDEN 
 

 
1. Tilføjelser og godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra 31. maj 2021. 
Referatet godkendt. 
 

3. Aktiviteter 2021 & 2022: 
 
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. 
 
Herslev Bryggeri 18. september 2021: 
Klavs skal undersøge, om vi kan starte kl. 11.00, og så gå ind og få en 
burger med 1 øl, vand, vin bagefter. 
Deadline for tilmelding bliver 1. september 2021. 
Skabelon til arrangementskalenderen skal udfyldes og sendes til Berit, inden 
den sendes til Landskontoret. 
Tovholder: Klavs. 
 
Hjernedag: 
Den afholdes i oktober måned. Conni melder datoen ud, lige så snart den er 
fastlagt.  
Skabelon til arrangementskalenderen skal udfyldes og sendes til Berit, inden 
den sendes til landskontoret.  
Tovholder: Conni. 
 
Teenagere – spillecafé 11. september 2021:  
Teenagerne inviteres på spillecaféen ”Bastard” med frokost. 
Vi fik ikke aftalt deltagerbetaling, men jeg vil foreslå 50 kr. pr. person. 
Skabelon til arrangementskalenderen skal udfyldes og sendes til Berit, inden  
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den sendes til landskontoret. 
Tovholder: Gisela. 
 
Teenagere – teatertur 6. november kl. 16.30 i Folketeateret med 
efterfølgende aftensmad. 
Gisela reserverer billetter til forestillingen ”Offside”. 
Deltagerbetaling 100 kr. pr. person. 
Skabelon til arrangementskalenderen skal udfyldes og sendes til Berit, inden 
den sendes til landskontoret. 
Tovholder: Gisela. 
 
Teenagere – julekomsammen? 
Betina tager en snak med teenagerne for at høre, hvad de kunne have lyst 
til. 
Tovholder: Betina. 
 
Revytur 2022: 
Conni undersøger mulighederne for at deltage i Odense Revy. 
Tovholder: Conni. 
 
Café for medlemmerne sidste torsdag i måneden kl. 19.00 i Roskilde 
Frivilligcenter: 
Vi besluttede at forsøge endnu engang at opstarte en mulighed for at 
kredsens medlemmer, der har lyst, kunne møde hinanden en gang om 
måneden. Vi starter i august og resten af 2021, og så evaluerer vi, om det 
skal fortsætte i 2022. 
Vi byder på kaffe, the og småkager. 
Berit er ansvarlig 26/8 og 28/10, og Betina er ansvarlig 30/9 og 25/11. 
Berit udfylder skabelonen til arrangementskalenderen. 
Tovholder: Hele bestyrelsen. 
 
Bustur til Knuthenborg Safaripark 1. august 2021: 
Opsamling Roskilde, Ringsted – evt. Næstved og Vordingborg med. 
Safariguide med i bussen og gerne frokost samlet. 
Berit undersøger priser og udarbejder et budget, og så må vi lige aftale 
deltagerprisen pr. mail. 
Berit har sendt mail med forslag til at flytte turen til 5. eller 19. september 
2021, så vi kan nå at få det i Epilepsi m.m. 
Tovholder: Berit. 
 
Museumstur til ”Arken” d. 14. november kl. 11.00: 
Deltagerne mødes udenfor ”Arken” kl. 11.00, og så spiser vi frokost sammen 
kl. 13.00. Herefter kan deltagerne frit vælge, om de vil fortsætte turen på 
museet, eller de vil hjemad. 
Deltagerpris: 50 kr. under 18 år og 100 kr. over 18 år. 
Berit udfylder skabelon til arrangementskalenderen. 
Ansvarlig: Berit. 
 
Bowlingtur i forskellige byer, Andelslandsbyen i Holbæk, Sagnlandet i 
Lejre og Planetariet. 
Gemmer vi til senere. 
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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 kl. 10.00. 
Brunch i 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 får vi 
brunch fra Café Freunde i Roskilde. Begge steder er bestilt. 
Tovholder: Berit. 
 
Jubilæumsaktiviteter:  
Vi talte om mange forskellige ting. Vi endte med at blive enige om at arbejde 
videre med de 2 næste punkter, hvor det ene gerne skulle skaffe kontakt til 
nye medlemmer, og det andet give noget synlighed: 
 
Træffetid på Filadelfia? 
Conni kontakter Filadelfia og hører, om de er interesserede i, at vi 
genoptager ”Træffetid”, hvor vi er til stede på hhv. børne- & 
voksenafdelingen en fast ugedag hver måned med start januar 2022. 
Og vi skal lige huske afdelingen ”Center for Handicap”. 
 
Yoga og meditation for alle med kendt underviser i Folkeparken i 
Roskilde. 
Og der skal indarbejdes en lodtrækning, hvor man f.eks. kan vinde et 
weekendophold eller lignende. 
Gisela undersøger muligheden for at være i Folkeparken, og vi kigger alle 
efter en kendt underviser til næste bestyrelsesmøde. 
 
Fastelavn:  
Berit spørger Niels Rosenkrands senere på året, om han igen vil stå for 
arrangementet. 
 
Epilepsidag 8. februar 2022:  
Alle tænker over, om de kender et tilbud, der gør noget godt for mennesker 
med epilepsi, som har behov for og brug for et kontant tilskud eller andet. 
 
Hjernedag: 
Da Hjernedagen 2021 først bliver afholdt i oktober 2021 på grund af Corona, 
så afholdes der ingen Hjernedag i 2022 i Holbæk. 
 
Prag 1. – 5. maj 2022. 
Der er annonce i Epilepsi denne gang. 
Dags dato er der tilmeldt 29 personer i 17 værelser. Vi har 39 værelser til 
rådighed, og der er plads til 75 personer i bussen.  
Deadline til busselskaber er 1. september 2021, så hvis vi skal have bussen 
for os selv, så skal vi have afsat nogle flere pladser. Ellers må vi dele 
bussen med andre, hvilket jo kan lade sig gøre, men vil være ærgerligt. 
Tovholder: Berit & Conni. Line hjælper til under busturen frem og tilbage. 
 
Epilepsikonference & Landsmøde 20. – 21. maj 2022. 
Foreningen har 60 års jubilæum, så Epilepsikonferencen bliver gratis for 
deltagerne. Og der bliver ingen egenbetaling for kredsene for deltagelse i 
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landsmødet. Og det foregår i Odense Kongres Center. 
 
 

4. Infobreve til medlemmerne:  
Caféaften for medlemmerne, Herslev Bryggeri, Spillecafé for teenagere, 
teatertur for teenagere, Knuthenborg, Hjernedag, Arken, Juletur, Pragtur, 
GF. 
 
 

5. Næste møde/møder: 
19. august kl. 18.00 i Frivilligcenter Roskilde, lokale 3. 
25. oktober kl. 18.00 i Frivilligcenter Roskilde, lokale 3. 
Julemøde 16. december kl. 18.00 i Rådhuskælderen i Roskilde. 
11. januar 2022 kl. 18.00 i Frivilligcenter Roskilde, lokale 3. 
22. januar 2022 kl. 09.30 i KFUK/KFUM i Roskilde, Blågårdsstræde 17, 4000 
Roskilde afholdes generalforsamling med brunch. Medlemmerne inviteres til 
kl. 10.00. 
 
 

6. Eventuelt: 
Der afholdes ikke medlemsfest i 2022 som nævnt i tidligere referat. 

 
 
 
Referent: Berit Andersen 
 
 


