
 

 

 

Mødereferat 
 

Emne:  Bestyrelsesmøde 

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

Tidspunkt:  Torsdag, den 21. april 2022 kl. 17.30 

Deltagere:  Casper Kløj Andersen, Jan Sørensen, Johanne Nørgaard Larsen, Lisbeth Stricker Jensen og Astrid 

Mortensen 

Fraværende:  Anne Charlotte Sørensen og Lise Blach 

Referent:  Astrid Mortensen 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden og referent 

2. Siden sidst 

1. Generelt 

3. Arrangementer 

1. Jesper Skibby 2022 - status 

2. Zoo 2022 - status 

3. Netværksgruppe – status 

4. Lego tur - status 

5. Epilepsi konference, sommerlandsmøde  

6. Arrangementskalender gennemgang 

7. Andre arrangementer i 2022  

• Epilepsiforeningens fødselsdag, den 27. september 2022 

4. Sommerhus 

1. Status 

2. Hvad er planen fremadrettet 

• Plantegning, fotos 

• Ny udlejningsmodel 

• Møde i uge 22 – 2022 

• Opdatering af hvad der er i huset 

• Hvad mangler vi/forberedelse 

• FB-side 

5. Økonomi 

1. Generel drøftelse 

6. Kommende møder 

1. HB-møde 29. – 30. april 2022, generel snak herom 

2. Dato for kommende best.møde frem til generalforsamlingen 2023 

7. Diverse 



 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referent 

Godkendt, Astrid er referent 

2. Siden sidst 

Rigtig hyggelig aften på Restaurant Flammen den 10. februar 2022,  som endelig kunne afholdes uden de 

store restriktioner. Pengene til mad mm. blev bevilliget fra landskontoret under coronanedlukningen. 

Kørselsgodtgørelse er en mulighed for bestyrelsesmedlemmer til arrangementer internt i kredsen. 

3. Kommende arrangementer 

Foredrag med Jesper Skibby torsdag, den 25. august 2022 

Casper er tovholder sammen med Anne Charlotte. Han har kontaktet Athena igen igen for at få en ny dato 

for afholdelse af arrangementet, da det blev aflyst i januar. Ny dato er fastlagt til torsdag, den 25. august 

2022. Ny mulighed for at promovere foredraget skal ske i god tid tid før Tour de France (som Jesper Skibby 

jo har deltaget i) ligeledes i løbet af juli og igen lige efter Tour de France med en kommentar om 

abstinenser efter Tour de France, så er foredraget en mulighed.  

Vi vil formentlig også promovere begivenheden kombineret med et velkomst tilbud til nye medlemmer. 

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

slås op på Facebook. 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.  

Zoo – lørdag den 10. september 2022 

Jan er tovholder sammen med Casper. Det bliver afholdt som de sidste gange, så yderligere informationer  

tages op senere. 

Netværksmøder 

Johanne er tovholder sammen med 1 anden.. Seneste møde var Johanne fraværende og Anne Charlotte tog 

over. Vi venter til næste gang med opfølgning af dette møde. Dette bekræfter også at det er vigtigt, at vi er 

2 til hver arrangement. 

Netværksmøde er fremadrettet planlagt til den 1. lørdag i ulige måneder kl. 13.00 – 16.00. Johanne booker 

lokale i Frivillighuset, Hadsundvej 35, 9000 Aalborg. 

Lørdag, den 7. maj 2022 deltager Jan også. 

 Lørdag den 2. juli 2022 afventer lidt, da det er midt i sommerferien. 

Lørdag den 3. september 2022 deltager Casper også. 

Lørdag den 5. november 2022 deltager Lisbeth også. 

LEGO tur søndag, den 2. oktober 2022 

Lisbeth har haft kontakt til LEGO House og står for arrangementet med hjælp fra Johanne  og det er slået 

op i kredsene i Jylland og Fyn. Arrangementet vil foregå søndag, den 2. oktober 2022 fra midt formiddag. 



 

 

Efter rundvisning i LEGO House vil der være et selvstændig lokale til rådighed. Prisen er ca. 400,- incl. mad 

mm.  Epilepsiforeningen donere kr. 30.000 til arrangementet i anledning af 60 års jubilæet. Betalingen for 

arrangementet bliver fordelt med 1/6 del til hver af kredsene. 

Transport til Billund er for egen regning, dog kan hver enkelt kreds selv arrangere samkørsel. Deltager pris 

er kr. 75,- per person over 3 år. 

Janni fra hovedkontoret laver lister til tilmeldingen. LEGO skal have fødselsdato på alle deltagere senest 14 

dage før arrangementet afholdes, for at kunne lave navnebånd til hver enkelt deltager.  

Solsikkesnoren er den del af LEGO som fungere rigtig fint som en mulighed for de, som måtte have brug for 

det. 

Epilepsikonferencen og landsmøde fredag den 20. – 22. maj 2022 

Alle deltager, og vi tager derover torsdag den 19. maj 2022 for at være friske fra morgenstunden den 20. 

maj 2022. Jan kører og alt efter hvordan det går op, er der andre der tager toget. 

Arrangementskalender 

Oversigten skal tjene som inspiration for andre kredse og ikke mindst os selv, så vi har noget at arbejde ud 

fra. Johanne og Astrid vil lave en oversigt i kortere form, som er mere overskueligt med henvisninger til tlf. 

nr. og andre relevante kontakter. 

Den vil blive ajourført med tilretninger undervejs. 

 

Andre arrangementer 2022  

Epilepsiforeningens fødselsdag tirsdag, den 27. september 2022 blev der omtalt og lidt om hvad der skal 

ske på dagen.  

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. Det var det seneste netværksmøde et godt eksempel på. 

Johanne opretter begivenheder på Facebook for de planlagt arrangementer, der er besluttet indtil videre. 

 

4. Sommerhus 

Sommerhuset er udlejet til og med uge 46 i 2022. Ikke en eneste kommentar til prisstigningen på huslejen 

for sommerhuset. Det er absolut positivt, da driften så bedre kan løbe rundt. 

Der skal laves en plantegning af sommerhuset. Ligeledes skal der tages fotos af alle lokaler. Disse skal 

lægges på opslag vedr. sommerhusudlejningen. Der skal ligeledes tages fotos af alle skabe, incl. Indhold og 

af alle husholdningsartikler, senge og andet indbo til intern brug, så vi ved hvad der er i sommerhuset og 

det kan afhjælpe en del spørgsmål undervejs. 

En ny udlejningsmodel er på tale, så vi undgår telefonsvarerproblematikken. Lodtrækningsmodellen a la´ 

TV-shows for velgørenhed er en mulighed, så de, der ønsker at leje sommerhuset, kan komme med et bud. 

1. præmien er at  lejerens ønske bliver opfyldt. I så fald denne model tages i brug, vil det være 

hensigtsmæssigt med en deadline kort tid før lodtrækningen finder sted.  



 

 

Der er aftalt et møde med Per og Jørgen i uge 22 2022 som tidligere år vedr. mulige vedligehold og måske 

nødvendige nyanskaffelser. Casper, Anne Charlotte og Jan deltager. 

 

5. Økonomi 

Intet at bemærke. 

6. Kommende møder 

Der er HB-møde i Odense den 29. – 30. april 2021, hvor alle bestyrelsesmedlemmer er velkomne. Casper, 

Anne-Charlotte og Lise melder afbud, så 4 deltager herfra. Samkørsel arrangeres efterfølgende. 

Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til søndag d. 7. august 2022 hos Casper i kolonihavehuset. 

 

7. Diverse  

Intet at bemærke  

 

 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde er den 7. august 2022 i Casper kolonihave, Engen 32, 9200 Aalborg SV 


