
REFERAT AF BESTYRELSESMØDET D. 14. SEPT 2021 

 

Til stede:  Gudrun, Erik, Charlotte, Mette og Lisbeth 

Afbud:  Lone 

 

1 Godkendelse af sidste referat d. 3. juni 2021 

Godkendt 

 

2 Fælles spisning 

Tilslutningen d. 24. juli var ikke stor nok. Ny dato tages op på næste møde   

 

3 Regnskab 

Turen til Tårnet kostede  12.000 kr. 

 

Bornholm   

PÅ grund af et lille underskud blev det besluttet at leje en bus til Christians Ø samt 

leje af 3 hestevogne. 

Det samlede underskud er ca. på  40.000 kr. 

som deles mellem deltagernes kredse 

 

4 Afholdte arrangementer 

Turen til Skovtårnet 

Arrangementet blev en succes. Der var flere deltagere der kom med positive 

tilkendegivelser og et ønske om en gentagelse. 

Det var en super dag 

 

Bornholm 

Per Vom fra Bornholm havde engageret en tryllekunstner og musiker til at 

underholde på sidste dag.  

På Christians Ø var der en guide som viste rundt og fortalte historier om øen. 

Turen var som altid vellykket. 

Husene som deltagerne havde, lå spredt fra hinanden. For at komme til at bo 

tættere på hinanden bestilles allerede nu huse til næste år. 

Fra vores kreds deltog 5 familier og en enkelt var alene i alt 15 deltagere. 

 

Folkemøde Møn 

Vi deltog ikke i år. 

 



 

5 Kommende arrangementer 

Vordingborg holder frivillig fredag d. 24 sept.2021 

Husk tilmelding som sker via linket på indbydelsen. 

 

International Epilepsidag 2022 

Dagen er d. 7. februar 2022. 

Det blev besluttet at Faxe Vandrehjem, som er drevet af voksne menneske med 

nedsat funktionsevne får en gave efter eget ønske.  

Mette tager kontakt til vandrehjemmet 

 

 

Generalforsamling 

Tirsdag d. 1. marts 2022 i Næstved eller Vordingborg 

Erik, Mette og Lisbeth skulle have været på valg i år. 

Det besluttedes at der på generalforsamlingen ikke afholdes valg. Bestyrelsen 

beholder derfor sine pladser indtil generalforsamlingen 2023. 

I år skulle vi have været i Vordingborg 

 

Landsforeningen har i 2022 60 års jubilæum.  

I stedet for at holde en stor fest, er der tale om at dele landsdelen op i 3 enheder, 

som hver skal stå for et arrangement. Vi talte om at Ringsted Kongrescenter kunne 

være en mulighed. Det tages op på næste bestyrelsesmøde. 

 

Visioner - Kommende arrangementer 

Tårnet – som blev en succes var en familieaktivitet.  

Fremadrettet skal vi lave arrangementer hvor familier uanset alder kan deltage. Det 

skal være gratis eller til en lav deltagerpris. 

Vi blev enige om at prøve Labyrinten i Viemose ved Kalvehave. 

Det bliver d. 13.august 2022 fra kl. 12.  

Der bliver serveret sandwich og sodavand, kaffe, kage 

Lisbeth laver en indbydelse. 

 

 

6 Nyt møde d. 25 nov. 2021 hos Erik  

 

Referent Lisbeth        


