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Mødereferat 
 

Emne:  Generalforsamling 

Sted:  Vejgaard Hallen, Vejgård Torv 3, 9000 Aalborg  

Tidspunkt:  Mandag den 24. Februar 2020 

Deltagere:  25 personer 

Referent:  Astrid Mortensen 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af dagsorden  

3. Valg af referent 

4. Valg af stemmetællere 

5. Bestyrelsens beretning ved formanden 

6. Gennemgang af regnskab for 2019 

7. Drøftelse af aktiviteter i kredsen 

8. Gennemgang af budgettet for 2020 

9. Valg til bestyrelsen herunder fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer 

10. Valg af suppleanter 

11. Valg af revisor 

12. Behandling af indkomne forslag 

13. Eventuelt 

 

1. Valg af dirigent 

Lone Nørager Kristensen blev enstemmigt valgt til dirigent og kunne konstatere, at indkaldelsen til 

generalforsamlingen er sket med mindst 4 ugers varsel, og dermed er den lovligt indkaldt. 

2. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden blev godkendt med enkelte tilføjelser, så vedtægterne overholdes. 

3. Valg af referent 

Astrid blev valgt til referent. 

4. Valg af stemmetællere 

Vil blive valgt hvis det bliver aktuelt med en afstemning mundtlig eller skriftlig. 

5. Bestyrelsens beretning ved formanden 
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Casper fremlagde bestyrelsens beretning med et kort tilbageblik på de seneste års arbejde i bestyrelsen, 

hvor der var 4 medlemmer tilbage inden generalforsamlingen 2019 og det seneste år, hvor flere er kommet 

til, som har vist interesse og lagt energi og kræfter i foreningens bestyrelse. Det giver sig også udslag i flere 

afholdte arrangementer, som er til fælles glæde. 

Det største arrangement til dato løb af staben i Fårup Sommerland i juni 2019, hvor 143 medlemmer hvoraf 

mange familier med børn var tilmeldt og havde en god og fornøjelig dag i godt vejr. Vi ville gerne følge op 

på succesen fra 2018 med Royal Run i 2019, men billetterne blev udsolgt særdeles hurtigt, så i år har vi 

forhåndsbooket 50 billetter til Royal Run 2020 den 1.juni 2020, hvor vi stadig har ledige pladser. Danielle og 

Johanne var tovholdere på Nordic Race som løb af staben i juni 2019. Der var 8-10 deltagende fra 

foreningen. Der var ligeledes god opbakning med 62 medlemmer til den traditionsrige tur til Aalborg Zoo i 

september 2019, som også forløb fint med 3 Zoo-guider på.  

Udlejningen af sommerhuset i Lønstrup er de seneste år blevet varetaget af hovedkontoret i Odense. Der er 

et arbejde i gang med at skabe et samlet overblik over aftaler, udlejning, vedligeholdelse store som små, 

når driften fra årets udgang vil overgå til kredsen, så kræfter kan frigives på hovedkontoret. Sommerhuset 

er stort set udlejet til medlemmerne fra påske til efterårsferien for derefter at være aftagende.  

Medlemstallet er stigende både lokalt og landsdækkende og den nyeste meningsmåling viser, at 26% af 

medlemmerne ønsker mere målrettede arrangementer for personer med epilepsi, børn som voksne og 

pårørende til personer med epilepsi.  

Indtil videre har der i kredsen været afholdt fortrinsvis arrangementer for familier, men en klar opfordring 

skal lyde til medlemmerne, at såfremt du har ønsker, forslag til arrangementer store som små, interesse for 

noget bestemt, så kom frit frem og vi vil lytte til dit budskab, og gøre hvad der er muligt for at vi finder ud af 

noget sammen. 

For at imødekomme nogle ønsker er der allerede nu iværksat nogle arrangementer. Der er lavet aftale med 

den tidligere professionelle cykelrytter Jesper Skibby, som fik epilepsi efter et voldsomt styrt på cykel, at 

han holder foredrag den 12.maj 2020 om sit livs op- og nedture. Der er stadig billetter så kom og få en god 

aften i godt selskab. Ligeledes et andet arrangement Lisbeth har gang i, er Stickers OP-tour som er en 

vandretur på Hærvejen op gennem Jylland startende i Padborg i uge 29 og slutter i Langholt i uge 31 med 

20-25 km´s vandring om dagen med det formål, at samle penge ind til epilepsiforeningen. Se mere på 

Facebook under “Strickers OP-Tour”. 

Beretningen blev godkendt. 

6. Gennemgang af regnskab for 2019 

Regnskabet blev gennemgået af Casper. Kredstilskuddet fra Landsforeningen er fastsat på FU 

(forretningsudvalget) og der kommer yderligere et beløb pr. medlem. Årets underskud dækkes af afkast fra 

depot indestående i banken. 

Spørgsmål til regnskabet: Frida spurgte til deltagerbetaling fra Nordic Race, hvor fremgår de? Det fremgår 

ikke tydeligt og vil blive undersøgt nærmere. Lone spurgte til, hvad det adm.gebyr til Landskontoret 

dækker? Det er adm.udgift til drift af sommerhusudlejningen. 

Regnskabet for 2019 blev godkendt. 

7. Drøftelse af aktiviteter i kredsen 
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For nuværende er der flere arrangementer sat i værk. Foredrag med Jesper Skibby, Royal Run, vandretur 

med Strickers OP-Tour, Familietur til Aalborg Zoo er de programsatte indtil nu.  Giv jeres mening om 

ønsker, idéer og forslag til kende, så flere aktiviteter kan sættes i gang med jeres opbakning og deltagelse. 

Lise kom med et forslag om et arrangement til Ryå is og til Vebbestrup is. 

Gurli spurgte om et lægeforedrag, faglig foredrag for at få noget viden om epilepsi. 

Amalie henviste til, om det var muligt med deltagelse i Tombola i Vejgaard, så pårørende børn også kan få 

en god oplevelse. Forslag til at få et foredrag for børn til epilepsiramte “Skyggebørn” blev nævnt med 

Sorgpædagog og foredragsholder Jes Dige fra Skyggebørn. 

Disse foreslag blev diskuteret og vil blive taget med på bestyrelsesmøde efterfølgende. 

8. Gennemgang af budgettet for 2020 

Budgettet blev gennemgået og godkendt. 

9. Valg til bestyrelsen herunder fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer 

Det blev vedtaget, at bestyrelsen skal varetages af 5 medlemmer. 

På valg er Anne Charlotte Sørensen - villig til genvalg og Jan Sørensen – villig til genvalg. Begge blev 

enstemmigt valgt for de næste 2 år. 

Bestyrelsen består nu af Casper Kløj Andersen, Lisbeth Stricker Jensen, Johanne Nørgaard Larsen, Anne 

Charlotte Sørensen og Jan Sørensen. 

10. Valg af suppleanter 

Der blev valgt 3 suppleanter til bestyrelsen, som gælder for 1 år ad gangen. Lise Blach, Amalie Kejser 

Jørgensen og Astrid Mortensen blev valgt.  

11. Valg af revisor 

Per Olesen blev valgt til revisor 

12. Behandling af indkomne forslag 

Ingen forslag modtaget 

13. Eventuelt 

Lone bad om ordet og i sin egenskab af landsformand/kvinde ville hun give en ros til kredsen for at deltage i 

HB-møder på landsplan og at have fået i gang i kredsen med arrangementer. 

 

 

 


