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Mødereferat 
 

Emne:  Bestyrelsesmøde 

Sted:  Videomøde via Messenger video 

Tidspunkt:  Torsdag den 19.marts 2020 kl. 18.00 

Deltagere:  Casper Kløj Andersen, Lise Blach, Lisbeth Stricker Jensen, Johanne Nørgård Larsen, Astrid 

Mortensen og  Anne Charlotte Sørensen 

Fraværende:  Amalie Kejser Jørgensen og Jan Sørensen 

Referent:  Astrid Mortensen 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden og referent 

2. Introduktion samt siden sidst 

1. Kort præsentation af alle i bestyrelsen, velkommen til de nye medlemmer 

2. Opfølgning GF 

3. Kommende DH arbejde 

4. Samarbejde kreds Østjylland 

3. Corona påvirkning 

1. Orientering omkring landsmøde og Epilepsikonference 

2. Løs snak(hvis behov) vedrørende Corona 

4. Arrangementer 

1. Jesper Skibby tirsdag den 12. Maj 2020 – status 

Idéer til hvordan vi kan forøge tilmeldingen til arrangementet foreslåes og diskuteres 

2. Royal Run mandag den 1. Juni 2020 - status 

3. Lisbeths OP-Tour sommerferien 2020 – status 

Hvad skal vi som forening byde ind med? 

4. Aalborg Zoo tur lørdag den 12. September 2020 - status 

5. Forslag og initiativ til andre arrangementer 

Aftensmad (måske lidt før, hvis planen bliver overskredet) 

5. Sommerhus 

1. Generel snak om forventninger til overtagelsen af sommerhuset 2021 

6. Økonomi 

1. Opfølgning spørgsmål fra GF 

2. Indkøb computer, optimering af telefon 

3. Fondssøgning – status 

7. Kommende møder 
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1. Datoer for B-møde i 2020 

2. Kommende HB-møde 2.maj 2020 

8. Diverse 

1. Indkomne mails, sociale medier og generel drøftelse 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referent 

Godkendt og Astrid er referent 

2. Introduktion samt siden sidst 

Kort præsentation af de medlemmer, der ikke kendte hinanden. 

GF gik godt og ser frem til et fortsat godt samarbejde. 

Det kommende DH arbejde vil blive varetaget af Lisbeth og Jan, så de kan samarbejde og vinde lydhørhed i 

arbejdet. DH-arrangementet i Brønderslev Kommune var en positiv oplevelse og giver mod på mere.  

På seneste HB-møde blev der etableret kontakt til kreds Østjylland omkring arrangementsafholdelse, 

herunder er Djurs Sommerland på tale. Der var nogle uoverenstemmelser omkring økonomien i forhold til, 

hvordan udgifterne skulle fordeles. Betaler de enkelte kredse i samarbejdet lige andele, uagtet at 

arrangementet fysisk foregår et sted med større medlemsdeltagelse fra nærområdet, eller betales der et 

beløb for hver medlem, der deltager i arrangementet? Det blev ikke afklaret og foreløbig blev samarbejdet 

sat på pause. 

3. Corona påvirkning 

Casper gav en kort orientering fra hovedkontoret. Epilepsikonferencen som afholdes hver 2.år udskydes til 

2021 og Landsmødet afholdes i efteråret 2020 i stedet for. Nærmere information kommer senere. 

4. Kommende arrangementer 

Foredrag med Jesper Skibby 

Casper har kontaktet Jesper Skibbys kontaktbureau Athena vedr. foredraget i maj 2020 og der er 3 

muligheder i spil. 

• afholde arrangementet 

• aflyse og betale kr. 7.500 

• udsætte arrangementet til senere mod at betale kr. 15.000 for foredraget nu og finde en dato 

indenfor de næste 12 mdr.  

Der var enighed om, at udsætte arrangementet og betale nu. Casper tager kontakt til Athena, 

Landskontoret, Vejgård Hallen og opslag på Facebook.     

Royal Run 

Holder lav profil og ser lige tiden an, for der er endnu tid til 1.juni 2020, hvor arrangementet skal afholdes 

Lisbets op-tur 

Lisbeth fortalte, at “Stickers OP-tur” foreløbig har givet kr. 27.860 fra skydestævne mm. til 

Epilepsiforeningen. Et interview til TV2 Nord – Nordliv er udsat indtil videre. Vodskov Avis har igen haft en 
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artikel i avisen vedr. skydestævnet. Det er tiltænkt, at kredsen deltager i sidste del af vandringen på 21 km 

gennem Aalborg. Det kan være hele turen, nogle km eller den sidste stykke fra Tingvejen i Vodskov, som 

kan blive et samlingspunkt, med en stand fra Epilepsiforeningen indeholdende information, brochure, Roll-

ups og andet. Ligeledes snakkede vi om at lave et arrangement med mad og drikke ved målstregen nær 

deres hjem på Kongsvænget. Det arbejdes der videre på. 

Aalborg Zoo 

Vi afventer indtil videre. 

Andre ide’er til arrangement  

Lise foreslog rundvisning til Ryå is eller Vebbestrup is sidst på sommeren evt. i uge 32. 

Foredrag med Jes Dige fra “Skyggebørn” henvendt til pårørende til sygdomsramte. Her tænkes på børn og 

da vi jo alle er børn af vores forældre, kan det være relevant for mange. Anne Charlotte undersøger 

mulighederne nærmere. 

Lise havde yderligere et foreslået omkring en rundvisning på TV2 Nord. 

Efterspørgsel på lægeforedrag var aktuel på GF og her blev foreslået hjerneforsker Troels Kjær. Ligeledes 

var der ønske om en strikkeklub – hobbyklub hvor vi kunne mødes i et hyggeligt forum. Netværksforum har 

også tidligere været nævnt og kan startes op med spisning. 

For at kunne holde styr på idéer og forslag vil Astrid lave en oversigt med de indkomne idéer, så vi har en 

“Godtepose” at tage frem, når der skal planlægges arrangement fremadrettet. 

 

5. Sommerhus 

Den snak tager vi på et andet tidspunkt. 

6. Økonomi 

Casper fulgte op på spørgsmål fra GF. Udgifterne er gennemgået, og der er ikke givet tilskud til deltagelse i 

Nordic Race i 2019. Ligeledes kunne Casper fortælle at administrationsudgifterne til landskontoret er 

indeholdt i sommerhusregnskabet. 

Indenfor den nærmeste fremtid skal PCéren eller tablet fornyes, da den computer kredsen har nu ikke er 

tidssvarende længere. Casper undersøger markedet og finder en egnet. 

Ligeledes snakkede vi abonnement på tlf. om den skal sættes på pause eller overgå til formandens tlf. det 

vender vi lige næste gang, vi mødes. 

Fondssøgning ligger stille for indeværende. 

7. Kommende møder 

Kommende møder afventer vi den nærmeste fremtid, hvad den bringer. 

8. Diverse 

Intet at bemærke 

 

OBS: Der er ikke aftalt ny dato for bestyrelsesmøde for nuværende  
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