
Mødereferat 
 

Emne:  Bestyrelsesmøde 

Sted:  Caspers kolonihave 

Tidspunkt:  Søndag, den 19. september 2021 kl.16  

Deltagere:  Anne Charlotte, Lise Blach, Jan Sørensen, Casper Kløj Andersen. 

Fraværende:  Lisbeth Stricker Jensen, Astrid Mortensen og Johanne Nørgård Larsen, 

Referent:  Casper Kløj Andersen 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden og referent 

2. Siden sidst 

1. Løs snak/opfølgning, kort opdatering Royal Run 

2. Opfølgning Zoo-tur 

3. Arrangementer 

1. Netværksgruppe – evt. julearrangement 

2. Jes Dige mandag den 8. november 2021 

3. Jesper Skibby torsdag, den 20. januar 2022 

4. Status spisning arrangement i bestyrelsen 

5. Andre arrangementer og evt. arrangementer i 2022 

6. Jubilæumsåret 2022 – landskonference mm. Plan – Hvad skal vi byde ind med fra kreds 

Nordjylland 

4. Økonomi og sommerhus 

1. Generel snak om økonomi 

2. Søgning efter fondsmidler og hjælpepakke, fremtidsplan 

3. Opdatering sommerhus, udlejning og renovering 

4. Arbejdsdag/weekend 2022 

5. Kommende møder 

1. Kommende best.møde i Nordjylland  

2. Generalforsamling 2022 

3. Kommende dialogmøde Handicapområdet med Rådmand Jørgen Hein 

6. Diverse 

1. Facebook, hjemmeside, promovering 

 

 

 



1. Godkendelse af dagsorden og referent 

Godkendt, Casper er referent 

 

2. Siden sidst 

2.1 Royal Run deltagere har fået deres indbetaling tilbagebetalt, hvis de ikke har deltaget i Royal Run 2021. 

Har de ønsket deltagelse, har vi betalt deltagelsesgebyret. 

2.2. God tur i Zoo. Vi kan med fordel oplyse alt information ved starten, fx mødested, da alle er samlet her. 

Prisen synes lidt høj. 295 kr. pr. deltager. Hvilket var den samme pris i 2020 men i 2019 og tidligere har den 

været på 195 kr. Måske kan vi få 20% rabat på den turen i år. Jan vil tage kontakt til Zoo. Vi vil tilstræbe en 

fast pris til Zoo-turen 2022 Evt. 10.000 for 50 deltagere. 50 deltagere er et godt antal. 

Der var ligeledes forvirring omkring mødested til det efterfølgende bestyrelsesmøde m.m. Fremadrettet 

vurderes det ikke at være hensigtsmæssigt at holde bestyrelsesmøde efter evt. arrangementer. Det virker 

for uorganiseret og folk kan være trætte.  

Fremadrettet står vores sædvanlige referent Astrid Mortensen for at sende referater til Hovedkontoret, så 

de kan lægges op på hjemmesiden når de er godkendt. Samt de manglende referater, som hun har gjort 

opmærksom på. 

 

3. Kommende arrangementer 

Netværksgruppe – evt. julearrangement 

Tovholder Johanne. Vi tilstræber at holde et netværksarrangement når vi nærmer os Jul. Det kunne med 

fordel være med juletema og en slags julefrokost. Fremover er målet at tilstræbe 1 netværksarrangement i 

kvartalet.  

Foredrag med Jes Dige fra “Skyggebørn” den 8. november 2021 

Tovholder Anne Charlotte.  Jes Dige fra “Skyggebørn” er kontaktet og alting forsætter som planlagt. Vi skal 

være obs. på reklame herom i den kommende tid.  

Foredrag med Jesper Skibby den 20. januar 2022 

Der åbnes snart for digitalt tilmelding via Epilepsiforeningens hjemmeside. Reklame intensiveres på fb. 

efter Jes Dige. Ligeledes i blad nr. 4 og aktivitetskalender -deadline blad 4 20. oktober. 

Endvidere er planen at åbne op for tilmelding for ikke medlemmer til en ”dyrere” pris, hvor de får et 

medlemskab med i handlen. Dette er for at følge Epilepsiforeningens målsætning for 2022 hvor vi skal 

indtænke medlemserhvervning i de kommende arrangementer.  

Status spisning arrangement i bestyrelsen 

Der blev vendt en række forslag. Spisning på en god resturant som vi tidligere havde planlagt, alternativ 

kunne det være bowling med spisning. Arrangementet skal dog finde sted inden GF. Her blev datoen 

8.januar fremlagt. Nærmere aftales på næste b-møde. 

Arrangementer 2022 jubilæumsår 



Skibby, Zoo-tur, landsmøde, og netværkscafe. Tur til Ryå is. Evt. foredrag igen senere på året. Derudover 

blev der også foreslået en tur til Egholm samt 1.hjælpskursus ved epileptiske anfald.  

 

4. Økonomi og sommerhus 

Udlejningen har været exceptionel. ca. 15 uger mere årligt end standard. Dette skyldes formentlig corona, 

men måske også bedre koordinering i vores tilmelding fremfor Hovedkontorets. Ingen har nævnt 

huslejestigningen. Planen er at vi forsætter med samme booking stil og pris til næste år, og tager de 

erfaringer med som vi har lært. bl.a. mht. telefonsvarer. Der vil dog være underskud på huslejekontoen i år 

grundet en hel del reparationer, samt nye vinduer. Økonomien ser dog stadig rigtig god ud. 

Når Per fra Sjælland er i sommerhuset og laver reparationer i 2022 vil vi tilstræbe os at holde et møde med 

ham og Jørn. Evt. et arbejdsdagsmøde for hele bestyrelsen i sommerhuset. Mere info når vi ved nærmere. 

 

5. Kommende møder 

Kommende bestyrelsesmøde i Nordjylland 

Næste bestyrelsesmøde foregår Søndag d. 14 november kl. 15 hos Lisbeth i Vodskov. Hun har meldt ok 

tilbage. 

Generalforsamling 2022 

Generalforsamlingen er fastlagt til tirsdag d. 8. februar i Vejgårdhallen kl.18 med spisning. Casper tager 

kontakt hertil. Er Vejgårdhallen optaget kan alternativt torsdag d. 10. februar være en ide. Er Vejgårdhallen 

optaget begge datoer. Må vi lige kort snakke sammen om vi skal finde andet sted eller anden dato. Casper 

informerer hovedkontoret om dato til blad og informerer bestyrelsen så snart endelig dato foreligger. 

Invitation til Dialogmøde på handicapområdet 

Dialogmøde for Aalborg Kommune med Jørgen Hein. 6.oktober. Jan, Astrid og Anne Charlotte er tilmeldt. 

Dagsorden hertil skulle gerne komme i den kommende tid. 

 

6. Diverse 

Der var snak om, hvem der godkender medlemmer i vores gruppe, hvilket var uklart. Alle skal have 

mulighed for at være medlem. Uvis hvor mange medlemmer på fb-siden er medlemmer af foreningen. Vi 

skal have lavet en plan for at sende en medlemshilsen til alle nye medlemmer i vores fb-gruppe. Hvor vi 

bl.a. også gør opmærksom på at medlemskab er en god ide. Også opfordres alle b-medlemmer til at 

kommentere evt. opslag for at øge aktiviteten. 

 

Vi skal også arbejde fremadrettet på at lave en nyhedsmail, der kan sendes ud via medlemssystemet.  

 

Tak for god ro og orden. 

Næste bestyrelsesmøde er 14 november kl. 15 hos Lisbeth 


