
Mødereferat 
 

Emne:  Bestyrelsesmøde 

Sted:  Hos Lisbeth, Kongsvænget 16, Uggerhalne, 9310 Vodskov 

Tidspunkt:  Søndag, den 14. november 2021 kl. 15.00 

Deltagere:  Anne Charlotte Sørensen, Astrid Mortensen, Casper Kløj Andersen, Jan Sørensen, Lisbeth 

Stricker Jensen, Lise Blach 

Fraværende:  Johanne Nørgård Larsen 

Referent:  Astrid Mortensen 
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3. Netværksgruppe – evt. julearrangement 

4. Generalforsamling – torsdag, den 10. februar 2022 

5. Hjerneugen uge 11 2022 

6. Andre arrangementer i 2022 

4. Sommerhus 

1. Status 

2. Hvad er planen fremadrettet 

5. Økonomi 

1. Generel drøftelse 

6. Kommende møder 

1. HB-møde 19.-20. november 2021, generel snak herom 

2. Dato for kommende best.møde frem til generalforsamlingen 

7. Diverse 

1. DH, status 

2. Indkomne mails, henvendelser, sociale medier og generel drøftelse 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referent 

Godkendt, Astrid er referent 



2. Siden sidst 

Dialogmøde om handicapområdet – Erhvervet hjerneskade. Jan og Astrid deltog. Det var et godt møde og 

stor lydhørhed blandt deltagerne og med mulighed for at byde ind med emner er en mulighed. 

Solsikkesnoren blev vist. Det er et internationalt symbol på usynlige handicap og er en måde at gøre det 

usynlige synlig. 

Lisbeth fortalte om Hjernefokus med besøg af 2 politikere, som var interesserede og deltog i 

arrangementet med skydning. Der er mulighed for kommunalt støtte fremad. 

Ligeledes var der snak om Bevæg dig for livet, som DGI står bag. 

Jes Dige opfølgning Det var rigtig godt og der var mange positive indtryk og kommentarer efterfølgende. Vi 

ramte en målgruppe, som ønskede viden og råd til at klare en hverdag som pårørende til en person med 

epilepsi og hvordan kommunikation i familier er så vigtig for alle parter, så ingen bliver sat i skyggen. Der 

var flere medlemmer, som ikke havde deltaget før, og de var begejstrede for arrangementet. 

 

3. Kommende arrangementer 

Foredrag med Jesper Skibby den 20. januar 2022 

Nyt tilbud til ikke-medlemmer er kr. 100,- incl. medlemskab kr 60 ,-. Dette er medlemshvervning, som 

forhåbentlig giver nye medlemmer i foreningen. Det er besluttet centralt at et medlemskab i jubilæumsåret 

skal koste kr. 60,- for nye medlemmer. De kr. 60,- skal betales af EF Nordjylland ved arrangementet.  

Jesper Skibby arrangementet skal tilbydes Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen via deres hjemmeside og 

slås op på Facebook. Ligeledes har vi talt om at det kunne lanceres som en “Julegaveidé” og skal 

promoveres før jul i Nyhedsbrevet. Antal deltagere er svær at forudsige, men et ikke urealistisk bud er 75-

100 personer  hvis de 2 andre foreninger også deltager med 25 personer pr. forening. Vi møder ind kl. 17.30 

altså 30 minuttet før spisning. 

Status spisning arrangement i bestyrelsen lørdag, den 8. januar 2022 

Der var mest stemning for et arrangement med bowling og efterfølgende spisning. Dette er et arrangement 

for bestyrelsesmedlemmer og deres nærmeste pårørende. Datoen er tidligere fastsat til lørdag den 8. 

januar 2022 kl. 16.00. Lise tager kontakt til bowlingscenter og bestiller 2 baner og bord til spisning 

efterfølgende.  

Netværksgruppe – evt. julearrangement 

Det må afvente til senere, da Johanne er fraværende. Vi er dog enige om, at en netværksgruppe er vigtigt 

at få etableret, da flere søger kontakt og samvær i en fælles ånd, som kan gentages med jævne mellemrum. 

Generalforsamling torsdag, den 10. februar 2022  

Casper har booket Vejgård Hallen torsdag, den 10. februar 2022 kl. 18.00 til spisning og efterfølgende 

generalforsamling kl. 19.00. 

Casper, Johanne og Lisbeth er på valg i 2022. 

Anne-Charlotte og Jan er ikke på valg før om et år i 2023. 



Suppleanter er på valg hver år. 

Konstituering foregår på det 1. bestyrelsesmøde efterfølgende. 

Hjerneugen uge 11 

Snak om arrangementer i hjerneugen i marts. Generel snak om tidligere arrangementer såsom “Torvedag” 

på Aalborg Sygehus Syd, hvor der har været flere patientforeninger(P-t-P) samlet i den store forhal med 

“stande”, hvor information, brochure mm. har været lagt frem og ellers snak med de forbipasserende. 

Astrid vil kontakte PtP om der er mulighed for en “Stand” i forbindelse med hjerneugen i forhallen på 

Aalborg Sygehus Nord, da neurologisk afdeling har til huse her. 

Andre arrangementer 2022  

Udover de arrangementer der er planlagt, har netværkscaféen 1. prioritet. Det kan være et 

bowlingarrangement, spise på café, mødes i Frivillighuset og snakke uden yderligere dagsorden som nogle 

af de muligheder der er. Anne-Charlotte foreslog, at vi planlægger en tur til Ryå is med rundvisning i foråret 

2022. Dato er dog ikke fastsat endnu. Ligeledes er der forespurgt om et lægeforedrag i retning af det 

Sydjylland havde tilrettelagt med professor Jacob Christensen i Kolding. En mulighed er også, at kontakte de 

andre patientforeninger indenfor neurologi om et større arrangement med et emne, der har fælles fokus.  

Vi talte også om, at det nok vil være en fordel, at vi er flere der hjælpes ad som tovholdere med 

arrangementerne, så det ikke påhviler 1 person at stå alene med planlægning mm. hvis tid og energi er 

knap i en periode. 

 

4. Sommerhus 

Udlejningen starter igen den 2. januar 2022 og vil foregå som i år, da det har vist sig at fungere fint. Der skal 

telefonsvarer på, når telefontiden er ovre, så ingen ringer flere gange forgæves. 

Der er foretaget udbedringer løbende hen over efteråret. I uge 46 isættes der nye vinduer. Ligeledes blev et 

forslag vedr. forbedringer diskuteret. Skal elradiatorerne køre over varmepumpen, når de skal skiftes? Det 

er både energibesparende og billigere. Det vil der blive taget stilling til senere. 

Som tidligere aftalt, vil vi holde et møde med Per og Jørgen når tiden nærmer sig vedr. reparationer i 2022 

mm.  

 

5. Økonomi 

Anne-Charlotte påtager sig at søge penge fra §18 i Lov om Social Service, i håb om at der kan komme penge 

til de kommende arrangementer. 

 

6. Kommende møder 

Der er HB-møde i Odense den 19.-20. november 2021, hvor alle bestyrelsesmedlemmer er velkomne. 

Anne-Charlotte og Johanne melder afbud, så 5 deltager herfra. Samkørsel arrangeres efterfølgende. 

Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til søndag d. 23. januar 2022 kl. 14.00 hos Lisbeth i Uggerhalne. 

 



7. Diverse 

Der er ingen tilmeldte fra vores kreds til DH(Danske Handicaporganisationer) for nærværende. 

Indkomne mails, henvendelser, sociale medier og generel drøftelser afventer til næste møde 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde er 23. januar 2022 kl. 14.00 hos Lisbeth  


