
 

 

Referat bestyrelsesmøde den 21. juni 2022 kl. 18.00 i Roskilde Frivilligcenter,  

Jernbanegade 21 A, 4000 Roskilde. 

                                                                                                                                                      Greve, d. 29-06-2022. 

 

Tilstede: Conni, Bettina, Klavs, Berit og Gisela. 

Afbud: Henrik. 

 

1. Tilføjelser og godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra 22 februar 2022. 

Referat godkendt. 

 

3. Økonomi 

Budgetopfølgning vedlagt. Ser fornuftigt ud. 

 

4. Aktiviteter 2022 – herunder evaluering af afholdte aktiviteter. 

Fastelavn: Som vanligt med Niels Rosenkrans. På børneafdelingen på Filadelfia. 

 

Teenagertur: Teater drøftet, der var ikke lige et passende stykke. Betina og Gisela holder øje, om 

der kommer et stykke eller måske en koncert i løbet af året. 

 

Netværksmøde 9. marts 2022: I vores kreds, det var en hyggelig tur til en restaurant i Roskilde. Os i 

bestyrelsen spurgte deltagerne om ønsker. Transport mulighed var b.la. vigtig. Næste netværks-

møde bliver den 13-09-22 på restaurant Rib House i Roskilde. Der bliver en menu med en 

drikkevare til, bruger betaling 100 kr. Tovholder Berit & Betina. 

 

Event, afholdt på børnehospitalet på Filadelfia 27. april 2022: Betina deltog, og det var et godt 

arrangement. 

 

Foredrag ved Diana Lund om dig som pårørende d. 28. april 2022: Der var desværre lille 

fremmøde, der var et lignende arrangement samme aften i samme bygning, hvilket kan have gjort 

det sværere med tilslutningen. Annoncering, leje af lokale m.m. gjorde arrangementet meget dyrt. 

Annoncering er så dyrt, at vi fravælger det ved fremtidige arrangementer. 

 

HB møde 30 april 2022: Der var ingen fremmødte fra vores kreds, Berit fremsender referater til 

vores bestyrelse. 



Prag 1.-5. maj 2022: Virkelig god tur med super tilbagemeldinger, tænker muligheden for en tur til 

Prag igen er til stede i 2024 (forår). Evaluering og regnskab har Berit sendt til Trygfonden.  

Berit, Conni, Line og Gudrun mødes 6. juli 2022 for evaluering af turen i år og start på planlægning 

af tur i 2024. 

 

Foredrag ved neuropsykolog Meik Nielsen 11. maj 2022. Han var rigtig god og det var et godt 

foredrag. 

 

Epilepsikonference og landsmøde 20. – 22. maj 2022: Gode workshops til konferencen og god fest 

til landsmødet. Alle nød at være sammen. Berit sender referat til vores bestyrelse. 

 

Cirkusrevy 18. juni 2022: God tur, påtænker at købe ca. 25 stk. Guldpakke billetter til næste års 

forestilling. Tovholder Berit. 

 

Mød bestyrelsen: 9. august 2022 kl. 18.00 – 19.30. Medlemmerne inviteres til at møde 

bestyrelsen. Vi byder på smørrebrød. Tovholder Berit. 

 

Sundhedsdag 20. august 2022 i Holbæk: Vi er i telt med LEV. Tovholder Conni 

 

Foredrag 7. september 2022 kl. 19.00 på Slagelse bibliotek: Ved professor Rikke Steensbjerre 

Møller. Offentligt gratis arrangement. Der skal annonce i Epilepsi denne gang. Tovholder Berit. 

 

HB møde 24. september 2022: Med ankomst og spisning den 23. september. 

 

Epilepsiforeningens jubilæumsdag 27. september 2022 kl. 13.30 – 15.30 på Odense Rådhus. 

 

Teenager bowling 29. september 2022:  Mødes 16.45 foran Roskilde Bowling Center efterfulgt af 

aftensmad på Vivaldi kl. 18.00. Tovholder Betina. 

 

HB møde 26. november 2022: Med ankomst og spisning 25 september. 

 

Teenager Juletur 9. december 2022 kl. 17.00: Mødested ved indgang til Tivoli overfor 

hovedbanegården. Program mm. er under udarbejdelse. Tovholder Gisela og Bettina. 

 

Aktiviteter 2023: 

Generalforsamling kreds Midtvestsjælland 14. eller 15. januar 2023. Der inviteres til Brunch i 

Roskilde. Tovholder Berit. 

 

Voksenkursus 2023: I marts på Fredericia Vandrehjem. Tovholder Berit. 

 

Knuthenborg 2023: Kreds Sydsjælland har en tur til Knuthenborg, så vi udskyder turen til et senere 

tidspunkt. 

 

Bornholmertur 23. – 27. august 2023: Der er fem kredse der samarbejder. Tovholder Peter fra 

Bornholm, Andreas fra København, Berit fra os, Helle fra Nordsjælland og Gudrun fra Sydsjælland. 



 

Lokumsræs 2023: Vi planlægger en omgang lokumsræs for teenagerne i 2023. Tovholder Betina. 

 

5. Infobreve til medlemmerne: Indlæg mailes til Berit senest den 22. juni 2022. 

 

6. Orientering, herunder DH: 

DH i Holbæk fungerer desværre ikke. 

DH i Slagelse: Afholdt årsmøde. Anne Klausen er valgt til bestyrelsen samt til forretningsudvalget, 

og Berit Andersen er valgt som suppleant for Anne i bestyrelsen og som 1. suppleant til 

forretningsudvalget. 

Slagelse kommune har genåbnet budget 2022, og der skal findes millionbesparelser. DH Slagelse 

har indsendt høringssvar på alle områder. 

 

7. Bestyrelsesmøder: 

9. august kl. 18.00 i Roskilde Frivilligcenter, lokale 6 

20. september kl. 18.00 i Roskilde Frivilligcenter, lokale 1 

16. november kl. 18.00 i Roskilde Frivilligcenter, lokale 1 

 

8. Eventuelt: Den 22. juni 2022 kl. 15.00 – 18.00 præsenteres den Nationale behandlings- og 

visitationsvejledning for epilepsi i København.  

Landsforeningen arrangerer medlemstur til Smålandshavet i Karrebæksminde 17. – 21. maj 2023. 

Vi talte om trøjer, badges m.m. til bestyrelsen. Der var stemning for badges, som de frivillige kunne 

bære ved arrangementer. 

 

Referent Gisela 


