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Skælskør, d. 20. august 2021. 
 
 
 

Referat bestyrelsesmøde den 19. juni 2021 kl. 18.00 i Roskilde 
Frivilligcenter, lokale 3, Jernbanegade 21A, 4000 Roskilde. 
 
 
 
Tilstede: Conni V. Pedersen, Betina Wilcken, Klavs Jeppesen, Henrik Jensen, Berit Andersen 
 
Afbud: Gisela Nørgaard Swensson. 
 
  

DAGSORDEN 
 

 
1. Tilføjelser og godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden godkendt. 
 
 

2. Godkendelse af referat fra 7. juni 2021: 
Referatet godkendt. 
 
 

3. Økonomi: 
Budgetopfølgning vedlagt.  
 
 

4. Aktiviteter 2021 & 2022: 
 
Herslev Bryggeri 18. september 2021 kl. 13.00 – 15.30. 
Rundvisningen er fra kl. 13.00 – 14.30 med smagning af 6 forskellige øl, og 
så byder vi på kaffe, the og kage i caféen, til dem, der har lyst. 
Tilmeldingsfrist 10. september 2021. Pris 100 kr. pr. deltager. Max. 20 
personer. 
Der er 2 tilmeldte udover Klavs d.d. Vi aftalte, at det gennemføres, hvis vi 
kan blive 10 deltagere. Betina prøver at gøre lidt reklame for turen på 
Facebook. 
Tovholder: Klavs. 
 
Hjernedag: 
Conni fortalte, at de 2 andre foreninger har trukket sig, så Hjernedagen i 
2021 bliver desværre ikke gennemført.  
Tovholder: Conni. 
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Teenagere – spillecafé 11.september 2021 kl. 11.00 – 14.00 i Bastard 
Café for de 12 – 22 årige. 
Brunch, spil og hygge. 
Tilmeldingsfrist 1. september 2021. Pris 50 kr. pr. deltager. Max. 8 personer. 
Der er d.d. ingen tilmeldte. 
Tovholder: Gisela. 
 
Teenagere – teatertur 6. november 2021 kl. 16.10 – 20.00. 
Se forestillingen ”Offside”, besøge det ”Kunstneriske Laboratorium” og spise 
aftensmad på Café Vivaldi. 
Tilmeldingsfrist 15. september 2021. Pris 100 kr. pr. deltager. Max. 8 
personer. 
Der er d.d. 4 tilmeldte udover Gisela og Betina. Betina laver lidt reklame for 
arrangementet på Facebook, så vi ser, om der kommer lidt flere tilmeldinger. 
Vi gennemfører turen, og Gisela og Betina tager med. 
Tovholder: Gisela. 
 
Teenagere – julekomsammen? 
Betina forhører sig hos teenagerne, om de er interesserede, og hvad 
indholdet skal være. 
Tovholder: Betina. 
 
Café for medlemmerne sidste torsdag i måneden kl. 19.00 i Roskilde 
Frivilligcenter. 
Berit er ansvarlig 26/8 & 28/10. Betina er ansvarlig 30/9 & 25/11. 
Tovholder: Hele bestyrelsen. 
 
Bustur til Knuthenborg Safaripark 5. september 2021 kl. 08.10 – 16.15. 
Lokalguide i bussen i Knuthenborg, frokost og tur rundt i parken. 
Opsamling Roskilde, Ringsted, Næstved og Stensved. 
Tilmeldingsfrist 28. august 2021. Pris 300 kr. pr. person. Max. 30 personer. 
Der er d.d. 7 tilmeldte udover Berit. Berit beder Per Vad lave boost på 
Facebook. Og Berit forhører sig hos Fladså Turistfart, om prisen ved 
gennemførelse i mindre bus og med måske 10 tilmeldte. 
Tovholder: Berit. 
 
Museumstur til ”Arken” 14. november 2021 kl. 11.00. 
Vi byder på frokost. 
Tilmeldingsfrist 1. november 2021. Pris 100 kr. pr. person. Max. 20 
personer. 
Der er ingen tilmeldte, men her er der god tid til sidste tilmeldingsfrist. 
Tovholder: Berit. 
 
Juletur på Fyn 27. – 28. november 2021: 
Vi skal besøge 2 spændende julemarkeder og overnatte på 4-stjernet hotel i 
Svendborg. 
Tilmeldingsfrist 1. september 2021. 
Der er d.d. 2 tilmeldte, så denne tur må vi desværre jo nok aflyse, hvis der 
ikke kommer mange flere tilmeldinger. 
Denne tur har vi fået tilsagn om støtte til af TrygFonden, så de skal have 
besked, hvis turen ikke gennemføres. Berit forespørger dem, om vi måske 
kunne få lov at bruge dem på Pragturen i stedet for. 
Tovholder: Berit. 
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Allerede planlagte aktiviteter 2022: 
 
Epilepsiforeningen har 60 års jubilæum i 2022, så aktiviteterne 
igennem hele året må meget gerne afspejle dette samt fokusere på 
medlemshvervning.  
Vi har 607 medlemmer pr. 31.07.2021 
 
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 dele er bestilt.  
Tovholder: Berit. 
 
Jubilæumsaktiviteter: 
Tovholder på jubilæumsaktiviteterne er hele bestyrelsen. 
 
1. Yoga og meditation for alle med kendt underviser i Folkeparken i 
Roskilde. 
Der skal også være en lodtrækning, hvor man f.eks. kan vinde et 
weekendophold eller lignende. 
Gisela undersøger, om vi må være i Folkeparken, og vi skal finde en kendt 
underviser. 
 
2. ”Foredrag om dig som pårørende” med Diana Lund. 
Vi skal aftale dato og sted på næste bestyrelsesmøde. 
Det skal være offentligt og gratis, hvis man melder sig ind. 
Ellers er deltagerprisen – skal vi aftale på næste bestyrelsesmøde. 
 
3. ”Foredrag om epilepsi og genetik” med professor Rikke 
Steensbjerre Møller. 
Vi skal aftale dato og sted på næste bestyrelsesmøde. 
Det skal være offentligt og gratis, hvis man melder sig ind. 
Ellers er deltagerprisen – skal vi aftale på næste bestyrelsesmøde. 
 
Fastelavn:  
Niels Rosenkrands står for arrangementet på Børnehospitalet. 
 
Epilepsidag 8. februar 2021:  
Vi skal overveje og beslutte, om vi vil markere dagen. 
 
Hjernedag 2022: 
Conni undersøger, om vi kan gennemføre arrangementet i 2022 med nogle 
andre foreninger. 
Vi skal tilbageføre kr. 9.441,00 til DH centralt. Berit forhører sig lige, om vi 
kan overføre dem til 2022. 
Tovholder: Conni. 
 
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- og 
voksenafdelingen en fast ugedag hver måned med start januar 2022. 
Og vi skal lige huske og indtænke ”Center for Handicap”. 
Tovholder: Conni. 
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Prag 1. – 5. maj 2022. 
Dags dato er der tilmeldt 37 personer i 23 værelser. Vi har 39 værelser til 
rådighed, og der er plads til 75 personer i bussen.  
Tovholder: Berit & Conni. Line hjælper til under busturen frem og tilbage. 
 
Epilepsikonference & Landsmøde 20. – 22. maj 2022. 
 
Cirkusrevyen 18. juni 2022 kl. 14.30 – 01.30. 
Samme koncept som i år, dog er der vin med til menuen i 2022. 
Opsamling Slagelse, Dianalund, Holbæk og Roskilde. Bustransport er 
bestilt, og vi har fået den til samme pris som i år. 
Tilmeldingsfrist 1. maj 2022. Pris 975 kr. pr. deltager. Max. 25 personer. 
Tovholder: Berit 
 
Bowlingtur i forskellige byer, Andelslandsbyen i Holbæk, Sagnlandet Lejre 
og Planetariet gemmer vi til senere. 
 
 

5. Infobreve til medlemmerne:  
Der er udsendt infobrev i august måned. Næste infobrev skal ud i december. 
 
 

6. Næste møde/møder: 
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. 09.00 i KFUK/KFUM i Roskilde, Blågårdsstræde 17, 4000 
Roskilde afholdes generalforsamling med brunch. Medlemmerne inviteres til 
kl. 10.00. 
 
 

7. Eventuelt: 
 
 

Referent: Berit Andersen 
 
 


