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Mødereferat 
 

Emne:  Bestyrelsesmøde 

Sted:  Videomøde via Messenger video 

Tidspunkt:  Tirsdag den 12. maj 2020 kl. 18.00 

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

Mortensen  

Fraværende:  Amalie Kejser Jørgensen, Anne Charlotte Sørensen og Jan Sørensen 

Referent:  Astrid Mortensen 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden og referent 

2. Siden sidst 

1. Corona, løs snak og tanker 

2. HB opdatering omkring kommende HB-møder 

3. DH - Update 

3. Arrangementer 

1. Jesper Skibby foredrag – status, flytning og ny dato 

2. Royal Run 2020 - status 

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

4. Lisbeths OP-Tour sommerferien 2020 – status 

Hvad skal vi som forening byde ind med? Hvem gør hvad? 

5. Arrangementer 2021. Herunder bl.a. Ryå is og foredraget Skyggebørn 

6. Arrangement liste  

4. Sommerhus 

1. Siden sidst. Corona udfordringer 

2. Overtagelsen af sommerhuset 2021, -herunder, hvem tager sig af hvad, prisændring mm. 

5. Økonomi 

1. Generelt 

2. Fondssøgning  og hjælpepakke – status 

3. Telefon 

6. Kommende møder 

1. Datoer for B-møde i 2020 (næste møde forventes at være ved fysisk fremmøde) 

2. Kommende HB-møder status 

7. Diverse 

1. Indkomne mails, sociale medier og generel drøftelse 
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1. Godkendelse af dagsorden og referent 

Godkendt og Astrid er referent 

2. Siden sidst 

Casper har haft en snak med Per Olesen vedr. HB-møde og Landsmødet. Det vil nok blive afholdt i starten af 

november 2020 – vi afventer nærmere. 

DH – update kommer senere. 

3. Kommende arrangementer 

Foredrag med Jesper Skibby 

Snak frem og tilbage om afholdelse af arrangementet, og vi kom frem til at det ideelle ville være at afvikle 

det i uge 4 - januar 2021. Casper kontakter Athena for at høre, hvilken dag foredraget kan afvikles og vi 

hører nærmere senere. 

Royal Run 

Der er reserveret 50 billetter til Royal Run, der er udskudt til den 6. september 2020, men det sandsynlige 

antal deltagere er nærmere 20-25. Casper vender tilbage senere med mere nøjagtige detaljer. 

Aalborg Zoo 

Arrangementet afholdes den 12. september 2020 som planlagt indtil videre. Yderligere planlægning 

foretages senere. 

Stricker’s OP-Tour 

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 

artikel i avisen vedr. skydestævnet.   

Disse Corona-tider har givet fornyet inspiration og overvejelser. Det har ført til, at der forberedes et virtuelt 

maraton på 1/10 del af hele hærvejsturen. Gå, løb, cykel, rul eller anden variant af et maraton i perioden 

12. juli – 30. juli 2020, hvor deltageren selv planlægger og holder regnskab med km på sin maraton tur. 

Dette koster kr. 100,- at deltage og kr. 75,- går til Epilepsiforeningen. Der sendes så et diplom for 

gennemført Stricker’s OP-Tour efter turen. 

Vandreturen på Hærvejen er planlagt til at starte søndag, den 12. juli 2020 i Padborg og med slutdato 

torsdag, den 30. juli 2020 kl. 17.00 ved deres hjem i Uggerhalne, er der tilbagelagt 422 km. Snak om 

vandreturen og ideelt set er den sidste stykke fra Tingvejen i Vodskov gennem skoven til deres hjem i 

Uggerhalne – ca 7 km optimalt at fokusere på, idet det er skovområde, og en rimelig strækning at 

tilbagelægge.  

Det blev aftalt at Epilepsiforeningen er vært for Pizza’er, drikkevarer og Ryå is i Lisbeth og Rene’s have. Lise 

tager kontakt til Ryå Is. Der skal bestilles mad og drikkevarer. Opstart i haven ved 16-tiden, så der er klar til 

målfest. Hvem står for hvad? Det aftales senere. 

Arrangementer 2021 

Jesper Skibby kommer til at foregå i 2021, men resten afventer til senere planlægning. 

Arrangement liste 



 

Mødereferat for bestyrelsen i Epilepsiforeningen Kreds Nordjylland 3 

Astrid har lavet en oversigt over arrangementer og de idéer, der er kommet ind. Listen vil løbende blive 

opdateret så den kan anvendes fremadrettet. 

 

4. Sommerhus 

Casper har snakket med Per Olesen vedr de 2 aflysninger, der har været som følge af Corona nedlukningen 

mm. De har fået penge retur. Uge 20 er aflyst, men hjælperen af sommerhuset har lejet sommerhuset i uge 

21, så der er mulighed for at han kan få den tidligere. Der har været behov for ekstra rengøring i denne 

periode, for om muligt  at undgå en evt. spredning af en Coronavirus. Jørgen har købt nye dyner, da de 

gamle var udtjente. 

Kredsen overtager udlejningen af sommerhuset med udgangen af 2020. Der blev diskuteret pris for 

udlejningen og den vil blive differentieret så i sommerhalvåret  vil det koste kr. 3.000,- for en uge og i 

vinterhalvåret vil det koste kr. 2.250 

5. Økonomi 

Fondssøgning ligger stille for indeværende. Det samme gør søgningen af §18 midler (støtte til frivillig socialt 

arbejde) hos kommunerne. Hjælpepakker kan måske komme på tale til evt. at dække de 2 ugers afbud i 

sommerhuset. Casper har talt med Per Vad omkring dette emne. 

6. Kommende møder 

Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt nogle møder udover at vi har fastsat næste møde, hvor vi kan 

fysisk være til stede. Det vil blive afholdt hos Lisbeth den 18. august 2020 

7. Diverse 

Intet at bemærke 

 

OBS: Næste bestyrelsesmøde er tirsdag, den 18. august 2020 kl. 18.00 hos Lisbeth 

 


