
13. juni 2022, DBS Sydøstjylland bestyrelsesmøde på Fuglsangscentret.  
Til stede er: Birthe, Per, Ernest, Tove, Inge Mette, Søren, Jan, Erik, Tanja og  
Bente. Anne Lise via telefon.   

 
 

 
1. Godkendelse af referat. 

Godkendt.  
 

2. Tilføjelser til dagsorden. 
Ingen.  

 
3. Godkendelse af dagens orden. 

Godkendt. 
 

4. Nyt fra formanden. 
HB møde den 24-26 juni 2022.   
CVR nr. pr kreds, som det har været i mange år, blev besluttet for 3 år 
siden, at det skal samles centralt på hovedkontoret, fordi det ikke må 
være som det er nu, og derfor skal der være et CVR centralt og P nr. til 
hver kreds, vil spørge indt til det, hvad der er op og ned på, det ser ud 
til, man gerne må have et CVR nr. i hver kreds. 
 
Vedr. budget først 3 måneder er der underskud, ser det ud til, at der vil 
være underskud pga. at aktier og obligationer for tiden giver mindre i 
afkast.   
 
7.5 udmøntning af aktivitetspulje til tværgående aktiviteter. 
To års Corona støtte slutter den 30. juni 2022.  
Der er afsat midler (aktivitetspulje) til at forsætte aktiviteter på tværs af 
foreningen, på et lavere nive. Der er udarbejdet kriterier for ansøgning 
af aktivitetspuljen. Bl.a. ansøgning til ældre synshandicappede, motion 
aktiviteter og børn og unge.  
Ansøgningen her til starter 1. august 2022, det første møde er den 16. 
august 2022.  
 
Der bliver spurt om vi skal søge midler til juletræsfest, vi havde ellers 
aftalt, vi vil afholde en juletræsfest for kredsen men er efterfølgende 
blevet enig om at den kommer til af indgå i en juletræsfest for alle, så 
juletræsfesten er ude af vores hænder.   
 



Vedr. punktskrift: det er vigtig bliver synligt i den senere verden, for at 
fremme forståelse blindes skrift.  
 
Vi har igen fået henvendelse fra invasion på tværs i Vejle, vores 
samarbejde med studerende, sygeplejere lære, pædagoger og 
socialrådgiver, de vil gerne have tilbagemelding hvilken emner de skal 
arbejde, det forslås ”Den sikker kommunikationsvej” 
 
Det opfordres at være med på Zoom til HB møde den 24-26 juni, da der 
også er punktet, den fremtidige struktur. 
Punktet: hvordan arbejder vi i kredsene.  
I vores kreds har vi et samarbejde, arrangementer som vi kan bryste os 
af 

 
5. Nyt fra kassereren. 

Dansktop er betalt i dag. 
Der er sendt mail til de to andre kredse om at betale deres andel. 
Vi har ikke fået en regning på vores arrangementer i marts.  
Bestyrelsen telefon honorar er betalt for det næste år.  
Vedr. dansktop i alt deltagere 179, fra hver kreds: fra Syd -Vestjylland 
47 deltager, fra Sønderjylland 67 deltagere, fra Sydøstjylland 65 
deltagere, pr kuvert 579 med alt perperson i alt 37.500 kr. egenbetaling 
pr. person 100 kr.  6.500 i alt 31.000. Vi har til deling fået et gavekort på 
12.500 til befordring til festen, der er kommet faktura fra Viking bus, at 
det blev 6.300 kr. Det betyder der er halvdelen til andre ture.  
Mad og drikke til musikeren 190 pr kuvert til 10 i alt.   
767 kr. pr. kreds 32.500 kr. 9 deltagere 16 januar 2022 på FSC, 4.500 
skal deles i 3, møde 28. april 8 personer 400 kr. til hver af de 3 kredse.  
Trine Gadbjerg 37.000 skal deles op 3 kredse.   
Det er forslået der måske skal afholdes et sådan et arrangement om to 
år. Så alt i alt for vores kreds 47.000 – 48.000.    
  

6. Nyt fra konsulenterne. 
Konsulent seminar 9-11. maj 2022, Anne Lise og Birthe afbrød 
seminaret for at deltage i kredsens københavnertur den 11. maj 2022. 
emner på seminarer bl.a. persondataforordningen, medlems nummer er 
lige så følsomt som CPR nummerer. Ny legat skema.  
Gruppearbejde vedr. konsulentopgave hvad er vores opgave.  
 
Anne Lise har være på Zoom kursus i vores nye medlemssystem, 
Birthe havde ferie og deltog derfor ikke. 



Ny medlemmer og Aktivitetsmedlemmer. Bliver opført i den nye 
medlems kartotek, den gamle ophører den 31. december 2022.   
Lidt snak om ansøgning om legatansøgning.  
Der kan også efter behov, være kursus, fysisk eller på Zoom. 
Lidt orientering om samarbejde konsulenterne i mellem.  
   

7. Orientering fra råd og nævn. 
Jette: har sendt forudgående vedr. Horsens pr. mail. 
 
Inge Mette: Stille og rolig i Kolding. 
 
Søren: I Vejle er det ikke rådes sekretær der indkalder en suppleant, 
hvis der er frafald til et Handicaprådsmøde, men en anden sekretær.   
Det er spændende, men meget at sætte sig ind i.  
 
Jan: uddannelse og beskæftigelsesudvalget skal være med til at udvikle 
tillidsmandskursus for overstående. Skal være med til at have et oplæg 
på et kursus. De tillidsvalgte skal være en slags ambassadører for 
kredsen.  
Skal med til Nordisk konference i Finland, vedr. Rehabilitering, 
uddannelse og beskæftigelse.  
 
Brian Sørensen er blevet næstformand i Fredericia Handicaprådet.        

           
8. hjemmesiden. 

Indlæg til hjemmesiden, skal sendes, så det er lige til at sætte ind. 
Hjemmesiden skal opdateres hver 3 uge, faktisk samtidig med 
medlemsbladet på e-mail.   
  
 

9. Evalueringer og arrangementer. 
Det har været rigtig godt med de arrangementer der har været efter 
Corona tiden.  
Der er flere muligheder hvis der er kredse der slår sig sammen om 
nogle arrangementer.  
Vedr. KBH turen skal der betales lidt tilbage, da vi havde fået nogle 
afbud.  
Vedr. vores samarbejde ang. dansktop, har der også være forslag fra 
de andre kredse, vi skal lave en ferietur til Harzen 2023, til min 4.500 kr. 
skal først vendes med bestyrelsen, samt medlemmerne.  
Der er forslag fra Kats ture til 5 dage til 5.200, 6 dage 6.200. 

Kommenterede [B1]:  



Bestyrelsen er mere til en dags ture. Der bliver udbudt DBS ferieture i 
medlemsbladet, der vil der så være mulighed for at købe sig til en 
ferietur. 
  
Frivillige blæksprutter til hjælp ved ture/arrangementer. Birthe har 
tilbagemeldt at hun har kontakt til 
nogle personer, der lejlighedsvis vil hjælpe.  
Anne Lise har kontakt til 3 personer, den 3. mangles der tilbagemelding 
på. Der arbejdes videre med kopsæt, konsulenterne vil være 
behjælpelig med til at styre det. der arbejdes videre med oprettelsen af 
kopsæt, og vil blive præsenteret ved medlemsmøderne i uge 41.   
 
Vedr. turen til Give Zoo den 23. august 2022, der forsøges at søge 
midler her til.  
 
10.Eventuelt. 
     Orientering vedr. Solgaven, der er kommet godt gang i hverdagen           
     igen efter Corona. 14 beboer skal til Københavnertur den 28. juni                 
     hvor de skal til Christiania, samt besøge det nye Solgave hjem.  
      
     Søren overvejer at tage punktet op vedr. tilgængelighed ang. Niveau          
     Fri fortove. DH Vejle har nævnt de problemstillinger for     
     Synshandicappede, til Vejle kommune. 
     Henvises til de retningslinjer der er på DBS    
     hjemmeside. Det forslås yderligere der skrives et læserbrev. At der     
     tages et billede om problemstillingen, samt har været hele vejen      
     rundt i kommunen. 
      
     Jette har sendt en artikel fra Horsens Folkeblad. Vedr. problemer  
     med det markerede striber på togperroner, Jan tager kontakt til    
     Jørgen Bak, det vil først blive udbedret når de nye el tog kommer til  
     2027.  
      
     Næste møde den 19 september 2022 fra 10- 16.00, de sidste to  
     Timer er med Gitte Mikkelsen og Janni Hammershøj.  
 
 
 
 
Sekretær 
Jette Birgitte Pedersen        



 


