
Bestyrelsesmøde i Kreds Østjylland d.25/05 – 21 

Deltagere: Rasmus, Brian, Rikke-Malene, og Ellen-Marie. 

Afbud: Lara(Kigger), og Anne-Mette. 

 

1. Dagsorden – Godkendt 

2. Orientering:  

- Niels-Henrik og Jakob træder ud af bestyrelsen. 

- Bestyrelsen vil arbejde på, at komme i gang med nye aktiviteter, hurtigst 

muligt. 

- Bestyrelsen håber på, at Lara eller nogle andre, vil være med til, at præge 

arbejdet i en forening.  

3. Siden sidst   

- Der arbejdes på et brag af en fest ifm. Epilepsiforeningen 60 års jubilæum, 

evt. med besøg af kongefamilien og mere opmærksomhed på eksistensen. 

- Vi skal have fornyet vores børneattester i bestyrelsen, inden vi begynder på 

for mange nye store arrangementer. 

- Bestyrelsen forsøger sig til Danske Handicaporganisationers vælgermøde, 

med at skabe mere opmærksomhed. 

- Kredsen har fået 13 nye Husstandsmedlemmer, og 12 nye Personlige 

medlemmer. 

4. Det sker  

- Medlemsbladets sidste frist er denne gang 25/06, hvis vi vil have noget 

med       

- Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 22/06 (Rikke- Malene melder tid 

og sted) og d. 24/08 ( Djursland ,Brian tager kontakt til Danske 

Handicaporganisationer)  

- Rikke-Malene tager kontakt til Rikke ift. Mulig foredrag, hvis ikke det 

lykkedes, prøver vi Johny Gammelgaard som er et kendt ansigt i 

foreningen.  

5. Aktiviteter 

- Der blev desværre ikke tid til, at snakke netværksgrupper så meget denne 

gang, så det bliver næste gang, og vi ser os nødt til at parkere vores 

aktiviteter til 2022.. 



6. Økonomi 

- Ellen-Marie fremlagde kredsens økonomi, alt så fint ud, og blev godkendt. 

7. Dansk Handicaporganisation 

- Rasmus indstilles til Dansk handicaporganisation Århus. 

- Brian gjorde opmærksom på, at hvis det skulle komme så vidt, at Rasmus 

blev der, skulle vi mødes ind imellem for, at sparre på tværs lokalt.  

8. Evt.  

- Ellen-Marie melder os ind i Pakhuset Odder. 

- Mødet varet 4 timer inkl. Aftensmad og kaffe.  

- Planlagt fra 18.30 – 22.30  

- Referent – Rasmus  

 


