
 
 
 
 

Bestyrelsens Beretning 2020 HJERNESAGEN Holbæk / Odsherred. 
 
Foreningen har nu 237 medlemmer.  
 
Beretning fra en MEGET atypisk periode. 
Sidste møde generalforsamling 5 / 3 - 2020, hvorefter Danmark lukkede ned. 
Bestyrelsen har ikke holdt fri; men har mødtes jævnligt privat samt brug af mail, facebook og telefon. 
 
Vi har stadig både medlemmer og andre, som søger råd og vejledning hos. Vi hjælper selv eller guider 
videre for hjælp. 
 
Vi fik overflyttet en del donationer fra 2020 til 2021, som er bevilget til målrettede handicapaktiviteter. ( Vi 
er ved op lukningen i gang med aftaler / program, som I vil høre om løbende ) 
 
Hjemmesiden - fra egen lokale er vi nu i samarbejde med den centrale. Klik endelig ind og bliv orienteret 
under VORES LOKALFORENING. Holbæk / Odsherred. 
 
Samarbejdspartnere er bl. a CSU - Kontakt til Søren Toftebo, som bl. a planlægger patient / pårørende 
kursus. Søren arbejder meget tæt sammen med Maja Løhr fra Hjernesagen centralt. Der er endvidere 
tilbud om aktiviteter i HJERNEHJØRNET. 
 
Pårørendegruppen fungerer stadig - mødes på privat adresse. 
 
REGIONSFEST 30 / 10 - 2021 - håber mange vil deltage. Der er udsendt invitation. 
 
Vi planlægger stadig aktiviteter med Roskilde afdelingen - til fælles glæde. 
 
Der er stadig lukket ned på Holbæk sygehus for frivillige. 
 
Hjernesagen centralt. Der er ansat flere faste medarbejdere til stor hjælp for medlemmerne. Opdater i 
Hjernesagens blad eller på hjemmesiden. 
 
Der arbejdes ihærdigt med STROKE ( ordet for apopleksi eller ramte med blodprop eller blødning i hjernen 
) en international forskning, som skulle blive færdig efteråret 2021. 
 
Regler for genoptræning og rehabilitering arbejdes der med på landsplan (snart kommunal og regionsval ) 
 
Der er også stort fokus på retssikkerheden. 
 
Bestyrelsen opfordre til, at vi først kommer så tæt på starttidspunktet som mulig til vore aktiviteter. 
 
Mange hilsner 
Ilse. 
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