
 

 

Dagsorden for møde 
 

Tid 12. okt. 2022 
 

Sted Hos Vibeke i Horsens 
 
Deltagere: Vibeke, Ellen Marie, Brian og Rikke Malene 
 
Evt. afbud Rasmus – deltager på tlf. i punktet under bowling/ Aarhus 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden - godkendt 
 

2. Siden sidst – opfølgning på beslutningerne fra sidst, i dagsordenen 
 
3. Økonomi 

 
Ellen Marie oplyser at vores økonomi er fin og vi skal have lavet nogle arrangementer så 
medlemmerne kan få glæde af økonomien 

 
4. Bowlingarrangementer i Aarhus og Silkeborg 

 
Bowl and Fun – Viby, d. 14.01 – starte med at spise og så bowle efterfølgende, Rasmus 
forhører sig hos dem.  
Måske starte kl. 10.45 og spise kl. 12.00  
Pris 75 kr. – Børn under 3 år gratis 
Rasmus, Brian og Ellen-Marie deltager. 
 
Bowl and Fun – Silkeborg, d. 6.11 – starte med at bowle og spise efterfølgende 
Pris 75 kr. – Børn under 3 år gratis 
Rikke Malene deltager sammen med Heidi fra Midt Vestjylland. 

 
5. Den Gamle by 3. dec.  
 

Guide + kaffe og småkager kl. 13.00 
Først til mølle 60. pers. 
75 kr. – børn under 3 år gratis 
Brian finder endelig tidspunkt  
Bestyrelsen deltager (så vidt muligt)  

 
6. Generalforsamling  

 
– vi godkender det tilbud vi har fået. 



 

 

Rikke Malene undersøger lokaler  
Vibeke tager kontakt til Christina  
Pizza med sodavand – Gratis  
Generalforsamling 
 
På valg: Brian og Ellen Marie 
 

7. Kommende bestyrelsesmøder:  

Vi aftaler at afholde møder ca. hver anden måned:  

• 17. november – Julefrokost på Kafé K – spisning og møde  

• 19. januar – Bestyrelsesmøde – (Vibeke finder et sted)  

• 16. marts – Bestyrelsesmøde på Marselisborg 

• 27. april – Bestyrelsesmøde – Horsens (Vibeke ser på Horsens)  

(læg dem i kalenderen + HB møderne)  

8. Hjerneugen – uge 11  

Brian melder tilbage at vi ønsker at deltage og undersøger om de aktiviteter vi havde planlagt 

før Corona stadig kan bruges. 

 

9. Epilepsi-dag gave  

Vibeke undersøger børne-neurologisk Center, om de har brug for noget? 

 

10. Unge-gruppe i Horsens  

Vibeke er i gang med at undersøge om der kan laves en ungegruppe, Vibeke laver en 

beskrivelse som hun sender rundt til bestyrelsen.  

Så sender vi den efterfølgende rundt til medlemmerne.  

 

11. Voksengruppen – fortsætter indtil generalforsamlingen, hvis der ikke er sket en ændring 

nedlægges den. 

 

12. Træningstøj og evt. t-thirts, hatte, net eller lign. - https://www.tved-tryk-og-

broderi.dk og https://gepard.dk Jeg har lidt info vedr. begge firmaer. 

 

13. Generalforsamling i Silkeborg d. 24. feb. Stress og Epilepsi, i Silkeborg – Brian tager kontakt til 

dem og landskontoret booker både sted og stresscoach 

 

14. Arrangement i Djurs 24. juni – plan om mad og turpas & Skinnecykler for fuld damp; 

hjuldamper-tur – drøftes på næste møde 

 

https://www.tved-tryk-og-broderi.dk/
https://www.tved-tryk-og-broderi.dk/
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgepard.dk%2F&data=05%7C01%7C%7C1bd356dfd2b24c5818b208daa9fab0b7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638009191409345776%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bqATxecEKkvoDfas%2BrRbUyHD9yRqryu19QhHbMn%2BmIY%3D&reserved=0


 

 

15. DH punkt – Brian orienterer. Vi overvejer om vi vil være mere opmærksomme på om vi kan få 

noget ind i DH i de forskellige kommuner. 

Sagsfremstilling: 

 
(Evt. drøftelse med hovedsynspunkter fra debatten): Vi havde mange punkter og mange positive drøftelser  

 
Beslutning: 

 

16. Eventuelt 
 

17. Næste møde (dato) 17. november 
 
 
 
 

Referent Rikke Malene Rogers 


