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Skælskør, d. 23. februar 2022. 
 

 
Referat bestyrelsesmøde den 22. februar 2022 kl. 18.00 i Roskilde 
Frivilligcenter, lokale 6, Jernbanegade 21A, 4000 Roskilde. 
 
 
Tilstede: Conni, Betina, Klavs og Berit. 
Afbud: Gisela og Henrik. 
  

DAGSORDEN 
 

1. Tilføjelser og godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden godkendt. 
 
 

2. Godkendelse af referat fra 25. oktober 2021: 
Referat godkendt. 
 
 

3. Økonomi: 
Ingen budgetopfølgning da året lige er startet. 
 
 

4. Udkast til region Sjællands pårørendepolitik. 
Udkastet er vedhæftet og evt. høringssvar skal være indsendt senest 1. 
marts.  
Bestyrelsen synes, det er et godt udkast, som så bare skal efterleves. 
 
 

5. Aktiviteter 2022: 
 
Fastelavn på Børneafdelingen Filadelfia 2. marts. 
Niels Rosenkrands sørger for dette. 
 
Teenagere – teatertur: 
Betina undersøger, om der skulle være et egnet teaterstykke i Folketeatret. 
 
Netværksmøde med fællesspisning og hygge 9. marts 2022 kl. 18.00. 
Det foregår hos ”Halifax”, Skomagergade 38, 4000 Roskilde. 
Der er 13 tilmeldte dags dato. 
Hvordan vil vi arrangere fremover, og er der en, der har lyst til at arrangere 
og afvikle fremover? 
Vi taler med dem, der deltager og hører lidt ind til, om de har lyst til at 
fortsætte og på hvilken måde. Skal det være med spisning ude i byen, i 
Frivilligcenteret med mad udefra eller noget helt tredje? 
Tovholder: Berit til arrangementet 9. marts. Betina og Klavs til evt. 
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arrangementer fremover. 
 
HB møde 30. april med ankomst 29. april til middag. 
Berit, Conni og Betina kan ikke deltage. 
 
Hjernedag 2022: 
Den bliver desværre ikke til noget, da de 2 andre foreninger ikke vil være 
med. 
 
Prag 1. – 5. maj 2022. 
Turen er udsolgt. 
Tovholder: Berit & Conni. Line hjælper til under busturen frem og tilbage. 
 
Neuropsykolog Meik Nielsen 11. maj 2022 kl. 19.00. 
Offentligt gratis foredrag om ”Følgerne efter en hjerneskade – for patienter, 
pårørende og fagfolk”. Foregår i Roskilde Frivilligcenter, lokale 7, 
Jernbanegade 21A, 4000 Roskilde. 
Der er 36 tilmeldte dags dato. 
Tovholder: Berit. 
 
Epilepsikonference & Landsmøde 20. – 22. maj 2022. 
Epilepsikonferencen finder sted 20. maj, landsmødet 21. maj og 
konstituerende hovedbestyrelsesmøde 22. maj. 
Conni har afbud. 
 
Cirkusrevyen 18. juni 2022 kl. 14.30 – 01.30. 
Samme koncept som i år, dog er der vin med til menuen i 2022. 
Opsamling Slagelse, Dianalund, Holbæk og Roskilde. Bustransport er 
bestilt, og vi har fået den til samme pris som i år. 
Tilmeldingsfrist 1. maj 2022. Pris 975 kr. pr. deltager. Max. 25 personer. 
Der er 15 tilmeldte dags dato. 
Tovholder: Berit 
 
Yoga og meditation for alle med kendt underviser i Folkeparken i 
Roskilde. 
Det er gratis at være i Folkeparken. 
Gisela rykker yogainstruktør for pris og får forslag til nogle datoer og 
tidspunkter, hvor hun kan. Helst i august måned. 
Gisela undersøger derefter, om vi kan være i Folkeparken på de foreslåede 
datoer, og hun beslutter så dato og tidspunkt og laver aftalerne. Husk at 
sende aftaler cc: til Berit. 
 
Vi afholder en lodtrækning, hvor man kan vinde et kroophold, hvis man kan 
svare rigtigt på 5 spørgsmål om epilepsi.  
Der skal bestilles en tryllekunstner til børnene, og der skal være 
juicebriketter til både børn og voksne. Berit kan tage kontakt til 
tryllekunstner, når vi kender dato og tidspunkt. 
 
Tænk gerne over flere ting, vi evt. kan lave på dagen. 
Tovholder: Gisela med hjælp fra bestyrelsen. 
Beslutning: Bestyrelsen besluttede at aflyse dette arrangement, da der ikke 
er ressourcer til at planlægge og afvikle det. 
 
Diana Lund ”Foredrag om dig som pårørende” 28. april 2022 kl. 19.00. 
Offentligt gratis foredrag. Foregår i Teaterbygningen i Køge, lokale 
”Galleriet”, Bag Haverne 1, 4600 Køge. 
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Tovholder: Conni. I tilfælde af forfald træder Betina til. 
Der er dags dato kun 1 tilmeldt. Deadline for aflysning af Teaterbygningen er 
28. marts.  
 
Sundhedsdag i Holbæk 20. august 2022: 
Skal vi være repræsenteret? 
Conni søger for vores repræsentation evt. i samarbejde med nogle andre 
foreninger. Evt. udlæg dækkes af foreningen. 
 
Professor Rikke Steensbjerre Møller 7. september 2022 kl. 19.00. 
Offentligt gratis foredrag om ”Epilepsi & genetik”, foregår på Slagelse 
Bibliotek. 
Der er 4 tilmeldte dags dato. 
Tovholder: Berit. 
 
HB møde 24. september med ankomst 23. september til middag. 
 
Epilepsiforeningens jubilæumsdag 27. september. 
 
Bowlingtur for teenagerne 24. november i Roskilde. 
Berit udarbejder budgetudkast for tur med bowling og efterfølgende 
aftensmad til næste bestyrelsesmøde. 
 
HB møde 26. november med ankomst 25. november til middag. 
 
Bowlingtur i forskellige byer, Andelslandsbyen i Holbæk, Sagnlandet i Lejre, 
Planetariet, Knuthenborg tages op senere.  
 
 
Aktiviteter 2023: 
 
Generalforsamling. 
 
Bornholmertur 23. – 27. august 2023 til Hasle Feriepark. 
Denne tur laves i samarbejde med Bornholm, København, Sydsjælland og 
Nordsjælland. 
 
Teenageaktiviteter: 
 
Cirkusrevy: 
 
 

6. Infobreve til medlemmerne:  
Næste infobrev skal ud før sommerferien. 
Teatertur, foredrag, Prag, cirkusrevy, anden teenageaktivitet, ”mød 
bestyrelsen”. 
Conni laver indlæg om foredraget med Diana. 
Betina laver indlæg om Prag og evt. teatertur for teenagerne og hvis der er 
endnu et teaterstykke i efteråret. 
Berit laver indlæg om foredraget med Meik, Cirkusrevyen og ”Mød 
bestyrelsen”. 
Indlæg mailes til Berit og deadline 17. juni 2022. 
 
 

7. Orienteringer, herunder DH: 
Berit har deltaget i møde omkring ny frivilligpolitik i regionen og i møde 
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omkring socialjuridisk rådgivning. Pjecer fra SR Bistand vedhæftet. 
Berit og Conni gav kredsens gave i anledning af den internationale 
epilepsidag til botilbuddet i Slagelse. 
Berit deltager i temamøde om puljen Aktive Ældre fra Velux Fonden 24. 
februar. 
Berit deltager i ”arbejdsdag” med landskontorets ansatte samt 
forretningsudvalgsmøde 3. – 5. marts. 
6. august afholder Epilepsiforeningen arrangement i Kongens Have i 
Odense. 
Berit er bortrejst i perioden 12. marts til og med 5. maj. Kan træffes via tlf., 
sms og mail. 
 
 

8. Næste møde/møder: 
10. maj kl. 18.00 i Roskilde Frivilligcenter, lokale 1. 
21. juni kl. 18.00 i Roskilde Frivilligcenter, lokale 1. 
  9. august kl. 18.00 i Roskilde Frivilligcenter, lokale 1. 
 
 

9. Eventuelt: 
 
 
 
Referent: Berit Andersen 


