
Referat møde d. 7. august 2022 i Kreds Nordjylland 

Sted: Caspers kolonihave, Engen 32, 9200 Aalborg, Kl.12.00 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referent 

Vores sædvanlige super dygtige referent er desværre fraværende pga. corona, derfor tager 

Casper over og skriver et referat til mødet bedst muligt. Det blev godkendt til klapsalver. 

 

2. Siden sidst.  

2.1 Hvordan er det gået i løbet af sommeren 

- Lystig snak omkring diverse emner, hvordan sommeren er gået. Og god opbakning til 

hinanden omkring kommende personlige problemstillinger vedrørende epilepsien. 

 

3. Arrangementer  

3.1 Jesper Skibby – Status 

25.august, kl. 18. Bestyrelsen mødes kl. 17.30. tilmeldingen er sløj, der skal følges op 

på hvorfor. Og er det dette antal vi kan forvente fremadrettet ved foredrag. Vi har 

flyttet det til et mindre område i Vejgårdhallen, for at matche tilmeldingen. Der vil 

komme en reminder ud til medlemmer i Nordjylland. Medlemmer af 

hjerneskadeforeningen vil også blive tilbudt foredraget til god pris og inklusiv gratis 

medlemskab resten af året. Al dette for at trække flere tilmeldinger til. 

Jan tager brochurer og andet godt materiale med, som vi kan dele ud af. 

3.2 Zoo  

10. september kl.11, bestyrelsen mødes kl. 10.30. Bliver kørt som tidligere. Obs. 

Grænse 40 personer kan deltage i arrangementet. Sodavand og sandwiches købes til 

deltagerne og medbringes. 

3.3 Lego House 

2. oktober. Udsolgt. Lisbeth fra Nordjylland og Charlotte fra Fyn er de eneste 

repræsentanter fra foreningen. Der burde være større opbakning fra andre kredses 

bestyrelser. Erfaring, skal evalueres, men allerede nu kan man se det tværfaglige med 

kredsene halter lidt.   

3.4 Netværkscafe 

 De seneste 3 gange har kørt godt, og 2 gange er planlagt i resten af året. 3. 

september (Casper back-up) og 5. november (Lisbeth back-up). Indtil videre forsætter vi 

med kage og drikkelse, men der skal evt. udvides med noget julehygge. 

3.5 Andre arrangementer. 

27. september foreningen 60 års fødselsdag på rådhuset i Odense. Har man tid og kan 

komme, er man mere end velkommen til deltage.  



Arrangementer i 2023 tager vi på næste b-møde. Så alle bedes tænke over nogle gode 

ideer, til næste b-møde, udover de arrangementer vi har nedskrevet i ide-bogen. 

 

4. Sommerhus 

4.1 Status 

Udlejet til og med uge 47, minus uge 39. 

4.2 Hvad er planen fremadrettet. 

Der skal laves, fb-side, nye billeder til hjemmesiden, ny udlejningsmodel -skal den 

allerede tages i brug i 2023 eller først 2024.  

Nye møbler i 2023? -vi planlægger at holde møde i sommerhuset 2023, hvor stilling 

hertil tages. 

Pristigning til 2500 om vinteren for at imødekomme de stigende el priser? 

 

5. Økonomi  

5.1 Generel drøftelse. 

Intet at bemærke 

5.2 Søgning af paragraf 18-midler. (deadline omkring 1/10). 

Johanne vil prøve at lave en oversigt over alle disse datoer og steder, som hun har gjort 

før. Herefter vil Casper og Johanne tage en snak, og forberede næste skridt sammen. 

 

6. Kommende møder 

6.1 Opsummering dato inkl. GF.  

Datoer er fastlagt 

b-møde 12. oktober kl. 17 hos Lisbeth 

b-møde 19. januar ukendt lokalisaton 

HB-møde 23-24 september.  

HB-møde 25-26. november.  

GF - Torsdag 9.februar 2023 

 

7. Diverse 

7.1 indkomne mails, henvendelser, sociale medier og generel drøftelse 

 

Trøjer, der bestilles t-shirts og jakker med Epilepsiforeningens logo til alle medlemmer af 

Epilepsiforeningen Kreds Nordjyllands bestyrelse, så snart Casper har alle målene. 

 

 

Tak for god ro og orden. Næste B-møde bliver d. 12. oktober kl. 17 hos Lisbeth i Vodskov. 

 

Men vi mødes formentlig til en lang række fælles aktiviteter inden. 


