
 

 

 

Mødereferat 
 

Emne:  Bestyrelsesmøde 

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

Tidspunkt:  onsdag, den 12. oktober kl. 17.00  

Deltagere:  Anne Charlotte Sørensen, Casper Kløj Andersen, Lise Blach, Jan Sørensen, Johanne Nørgaard Larsen, 

Lisbeth Stricker Jensen og Astrid Mortensen 

Fraværende:  Ingen  

Referent:  Astrid Mortensen 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden og referent 

2. Siden sidst – opfølgning på arrangementer 

1. Jesper Skibby  

2. Zoo  

3. Netværkscafé møder 

4. Lego House 

5. Synligheds projekt 

6. Epilepsiforeningens fødselsdag 

7. HB møde 

3. Kommende arrangementer 

1. Hvad skal vi sætte i søen i 2023 

2. GF  - 9. februar 2023 

3. Netværksgruppe 2022 - 2023 

4. De frivilliges Hus 2. november 2022 (se vedlagte invitation) 

4. DH 

1. Status 

5. Sommerhus 

1. Status 

2. Hvad er planen fremadrettet 

• Plantegning, billeder, ny udlejningsmodel 

• Fornyelse af møbler mm. 

• FB-side 

6. Økonomi 

1. Generel drøftelse 

2. § 18 midler 

3. MobilePay 

7. Kommende møder 

1. HB-møde 25. – 26. november 2022 (tilmelding d.d. til Casper)  

2. B-møde den 19. januar 2023 



 

 

8. Diverse



 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referent 

Godkendt, Astrid er referent 

 

2. Siden sidst 

Jesper Skibby 

Aftenen forløb fint og der var mange positive kommentarer efterfølgende om arrangementet. Tilmed kom 

der medlemmer, som vi ikke tidligere har set, så det er meget positivt. Enkelte havde set frem til at høre 

mere om hans cykelkarriere og var noget skuffet. Udgangspunktet var at høre hans historie med epilepsien 

som omdrejningspunkt. Casper skriver evaluering til de andre kredse, så de har nogle brugbare 

informationer ud fra vores erfaring med afholdelsen af arrangementet. 

Det afledte til en snak om, at det kunne være relevant at lave et kort spørgeskema med ris og ros efter hver 

arrangement fremadrettet. Det skal der arbejdes videre med. 

ZOO 

Der var stor tilslutning til turen. Den var oprindelig sat til 40 personer, men eftersom der var venteliste, blev 

den udvidet til 60 personer. Jan fik forhandlet en pris, som var aftalt til kr. 12.000,- for 40 deltagere til i 

stedet for at omfatte de 60 deltagere, der var tilmeldt. Det var en stor besparelse. Mad mm. blev kr. 3.800, 

i alt. Ifølge aftale skulle der være 3 guider, men lidt misforståelser gjorde, at det endte ud med 2 guider, 

som gjorde det godt. Næste år er max. 60 personer til samme pris for Zoo billetterne som i år. Vi kan ved 

tilmeldingen gøre opmærksom på, om der er specielle ønsker mht. maden. Dette er affødt af, at der var 3 

vegetarer tilstede som de selv ikke havde gjort opmærksom på, eller vi ikke havde tænkt på at købe vegetar 

sandwichs til. 

Netværks møder 

Det fungere godt som det kører nu og der er afholdt 4 møder indtil nu. Til seneste møde var der 7 personer 

tilstede, som har stor glæde af samvær i en mindre forsamling. Møderne vil fortsat blive afholdt den første 

lørdag i ulige måneder. 

LEGO tur søndag, den 2. oktober 2022 

Lisbeth fortalte at turen til Lego House var en god og positiv oplevelse med mange fine tilbagemeldinger. 

Selvom der var 3 coronaramte familier, var nogle i familierne blandt de deltagende. Der var 144 betalende i 

alt. Hver af de 6 kredse har betalt kr. 3.200,- og tilskud fra Epilepsiforeningen var kr. 30.000. Alle kredse 

havde medlemmer der deltog, selvom afstandene for nogle var store. Det gjorde en stor forskel at der var 

stillet et lokale til rådighed hele dagen, hvor også frokost blev indtaget.  Et andet godt tiltag var, at det var 

muligt at udlevere et klistermærke med Epilepsiforeningens logo, så det var nemmere at interagere med 

hinanden.  

Casper fortalte i den forbindelse, at aktivitetspuljen bliver øget med flere penge og samtidig kommer der 

flere krav, bla. at der skal søges §18 midler hos kommunerne for at få del i puljen. 

Synlighedskampagnen 



 

 

Det har givet stor opmærksomhed omkring anfald i det offentlige rum i de 4 store byer. Det er blevet 

dækket både i de lokale radioer og lokale nyhedsmedier. 11 steder ialt blev der malet figurer på centrale 

placeringer rundt om i København, Aarhus, Odense og Aalborg. 

Epilepsiforeningens fødselsdag 

Der blev afholdt reception på Odense Rådhus den 27. september 2022 i anledning af foreningens 60 års 

fødselsdag. Casper deltog og det havde været en god dag med mange taler, gaver og lykønskninger. 

HB-møde 

Casper fortalte, at mødestrukturen vil blive ændret fremad, for at få størst mulig udbytte af den tid vi er 

sammen. 

 

3. Kommende arrangementer 

Hvad skal vi sætte i søen i 2023 

Flere emner blev fremsat som mulige arrangementer.  

• Zoo – lørdag den 9. september 2023 Tilbagevendende begivenhed med succes så den fortsættes. 

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

informationer  tages op senere. 

• Spisning i Hjørring i marts/april 2023 for at møde medlemmer i det område. Dato kommer senere.  

• Bowling i Aalborg med spisning søndag den 15. januar 2023 kl. 16.00.  Arrangementet er målrettet 

voksne med epilepsi. Anne Charlotte og Johanne er tovholder. Anne Charlotte kontakter Seaport 

Bowling og bestiller baner og mad. Drikkevarer er for egen regning. Pris pr. deltager er kr. 75,- . 

Johanne opretter begivenhed på Facebook og giver besked til HK(Hovedkontoret) – Odense 

• Ryå is - Rundvisning på mejeriet. Søndag den 2. juli 2023 er foreslået. Lise er tovholder, og 

fremskaffer yderligere information til næste bestyrelsesmøde. 

• Lægeforedrag. Casper kontakter Jacob Christensen, professor, AUH og formand for DES(Dansk 

Epilepsi Selskab) for at lave en aftale om et oplæg til efteråret 2023. 

Generalforsamling den 9. februar 2023 

Efter flere år uden generalforsamling herskede der tvivl om, hvem der er på valg til bestyrelsen næste gang. 

Casper, Johanne og Lisbeth er på valg til bestyrelsen næste gang. Anne Charlotte og Jan er på valg i 2024. 

Suppleanter er på valg hver år. Casper har bestilt lokaler, mad mm.  Jacob Junker Jeppesen, som selv har 

epilepsi, kommer og holder et kort indslag på 15 min. om epilepsialarm (MyEpi) denne aften. 

Netværks møder 2022-2023 

Johanne er fortsat tovholder for netværksgruppen for voksne med epilepsi sammen med 1 anden. 

Jan foreslog, at der oprettes en netværksgruppe for forældre med børn, så der fremad vil være 2 netværk i 

Aalborg. Der skal laves et FB-opslag med spørgsmål om der er ønsker for en forældregruppe til børn med 

epilepsi. Johanne skriver opslaget. Jan og Lisbeth er tovholder i tilfælde af den kommer op at køre. Der 

bookes lokale den 21. januar 2023 kl. 13.00 – 16.00 for det første møde i familie netværksgruppen. 

Netværks møderne er fortsat planlagt i lokaler i Frivillighuset, Hadsundvej 35, 9000 Aalborg. Fremadrettet 

vil familie netværks møder blive afholdt i de lige måneder og møder for voksne afholdes i de ulige måneder. 



 

 

De frivilliges hus den 2. november 2022 

Orientering herom. Ingen deltager til arrangementer fra bestyrelsen. 

 

4. DH  

Dialogmøde i DH foregår torsdag, den 17. november 2022 kl. 13.30 – 15.30. Jan og Astrid deltager. Lisbeth 

er forhindret pga. arbejde. 

5. Sommerhus 

Status er at alt kører planmæssigt. Casper laver et FB-opslag med fotos af sommerhuset fra alle lokaler. 

Gæstelisten/bogen med kommentarer er positiv læsning, og hvis der er småting, der skal laves, klarer Per 

det. Der skal købes nye møbler til stuen og ligeledes et nyt TV. Udlejningen af sommerhuset sker fra lørdag 

til lørdag. Grundet eftersyn er sommerhuset først ledig om søndagen, den dag det 1. bestyrelsesmøde skal 

afholdes, da det påtænkes at afholde det i sommerhuset. Huslejen fastsættes til kr. 2.500,- om vinteren og 

kr. 3.000,- om sommeren. Vi fortsætter med samme udlejningsmetode som tidligere, og venter til 

2023/2024 om en ny metode skal tages i anvendelse. 

 

6. Økonomi 

Generel drøftelse af økonomien i disse så usikre tider, og indtil videre intet alarmerende. 

§ 18 midler er vigtigt at komme i gang med. Johanne vil lave en liste over de enkelte kommuner mht. 

deadlines og forhåbentlig ved vi noget mere efter næste HB-møde, hvor det er aktuelt. 

MobilePay blev oprettet tidligere, da det var gratis at have. Nu er situationen imidlertid at vi skal betale kr. 

147,- pr. kvartal. Da den ikke har været i brug, skal den opsiges. Det klarer Casper. Alle indbetalinger mm. 

skal jo gå via HK-Odense og medlemskartoteket med arrangementer. 

7. Kommende møder 

Der er HB-møde i Odense den 25.- 26. november 2022, hvor alle bestyrelsesmedlemmer er velkomne. Alle 

deltager. Casper og Johanne tager toget derover. Samkørsel arrangeres efterfølgende. 

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til 19. januar 2023 hos Lisbeth kl. 17.00 

8. Diverse  

Intet at bemærke  

 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde er den 19. januar 2023 kl. 17.00 hos Lisbeth 


