
   

 

 

 
 
 
 
 

Kreds Sydsjælland   
Dagsorden for bestyrelsesmøde den 27. januar kl. 19:00 online  

 
1. Godkende referat fra sidst.  

Godkendt 
 

2. Charlotte: Hvordan ser vores økonomi ud, samt vores regnskab. 
Årsregnskab er sendt til revision hos Janni Bagge.  
Bankbeholdning er pt. 107.903kr  
Mette og Gudrun har udlæg til transport og købt gave til Faxe Vandrehjem. 
 

3. Ingen generalforsamling. Vi er seje og tager et år mere 
Erik har undersøgt, om vi uden for generalforsamlingen kan tage et interesseret medlem ind i 
bestyrelsen. Medlemmet må godt indtræde som suppleant i bestyrelsen, men ikke en fast 
bestyrelsespost. 
Et medlem som kommer fra Midtvestsjællands kreds er flyttet til Præstø og vil godt arbejde i 
bestyrelsen. Mette tager kontakt til vedkommende. 
 

4. International epilepsidag. Gudrun og Mette 
Som andre år vil kredsen donere en gave efter ønske. Vi har i år valgt at rette henvendelse til 
Faxe Vandrehjem, som har voksne mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne som 
medarbejdere. 
Vandrehjemmet har ønsket en symaskine med tilbehør og malerlærreder med pensler og farver. 
Gudrun har igen brugt sine evner til at forhandle prisen ned. 
 

5. 60 år jubi.  
Datoen ændres til d. 27. august 2022 I stedet for en fest inviterer vi kredsens medlemmer til en 
dag i Knuthenborg Park med alt betalt. Mette og Gudrun undersøger mulighed for at benytte / 
leje Orangeriet til fællesspisning og hvor mange der er plads til. 
Knuthenborg åbner først til påske, så vi må vente lidt på at få svar på vore spørgsmål. 
Udfordringen kan for nogle medlemmer være, at det er svært at komme ved egen hjælp. Vi kan 
måske leje en minibus og samle medlemmer op. Vi er flere som kan køre en minibus. Emnet 
tages op igen. 
Hvordan inviterer vi – på Facebook – brev til medlemmerne – i Bladet Epilepsi tages op igen. 
Vi påtænker et budget på 40.000 kr.  
Erik kontakter Per på kontoret og forhører sig om det juridiske i kun at invitere kredsens 
medlemmer.  
 

6. Kan vi uden generalforsamling tage et medlem ind som suppleant.  
Erik snakker med Lone eller Per om det inden møde.  
Se under pkt. 3 
 

7. Visioner og hvor vil vi hen. Mette. 
Medlemsfremgang – der er lavet en undersøgelse. 
Hvordan præsenterer vi os overfor medlemmerne – hvem er vi der sidder i bestyrelsen 
”Underudvalg” – medlemmer der vil hjælpe ved arrangementer, men ikke vil være i bestyrelsen. 
Tages op på et møde med kun det punkt, når vi mødes fysisk. 
 

8. Evt 
Nyt videomøde torsdag d. 24 februar 2022 kl. 19.30 
 
Referant Lisbeth 

 
 

 
 
 
 
 
 


