
19. september 2022, DBS Sydøstjylland bestyrelsesmøde på 
Fuglsangscentret. 
 
Tilstede var: Bente, Birthe, Anne Lise, Søren, Tanja, Erik, Per, Tove, Inge 
Mette, Jan, og Ernest og Jette.     
 
1.Godkendelse af referat. 
Referatet fra den 13. juni 2022 er godkendt.  
 
2. Tilføjelser til dagsorden. 
Ingen tilføjelse.  
 
3. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden godkendt.  
 
4. Nyt fra formanden. 
2.- 3 september 2022, (skulle haveværet afholdt i januar). formandsdøgn, 
kredsformænd og udvalgsformænd.  
Afholdt på Hotel Canadisk i Vejle, da der ikke var optaget på FSC. 
Der blev drøftet hvad og hvordan det kører i de forskellige kredse, som er 
meget forskelligt. Mange af de problematikker der er i andre kredse, har vi 
ikke. Bl.a. er det vanskeligt at få medlemmer med i DH afd. og Handicapråd.  
Så derfor vanskeligt at drøfte Handicappolitisk emner.  
Hvordan ser DBS ud om 10 år? 
En drøftelse af synsekretariat, Norge og Sverige har ikke noget 
synsekretariatet har de ikke i deres blindesamfund. 
Mødet skal afholdes en gang om året, næste gang skal udvalgsformændene 
ikke med.  
 
Har været til udvidet Nordisk konference vedr. rehabilitering i Finland, øvrige 
lande deltog Island, Sverige, Norge og Grønland og Danmark. Alt forgik på 
Finsk, men blev oversat til Skandinavisk via. hovedtelefoner. En virkeligt god 
konference. Hørte om forhøjet styk i øjet og Diabetes, mange få udfordringer 
med synet, for nogen går det over, over tid, der er rigtige mange behandlings 
muligheder 95. % af de problematikker de har i deres kommuner og Regioner 
har de også. Der blev også vist nyt teknologi, der sker virkelig meget på 
området, apps og meget mere, bl.a. på hotellet kunne man scanne hvilken 
rum står man uden for, noget der kunne være en god ide på FSC og DH 
huset.     
 



Evaluering på vores Dansktop 21. maj 2022 arrangement den 26. august  
2022, FSC, der deltog Sydvestjylland, det Sønderjyske og Sydøstjylland, 
nogle af bestyrelsesmedlemmer fra disse kredse. Der er enighed om at 
forsætte samarbejde om de større arrangementer. Det betyder ikke at de 
mindre lokale arrangementer skal fravælges slet ikke.   
 
På Hovedbestyrelsesmødet i juni kontaktede Keld Nielsen formand for Fyn 
Jan om et evt. samarbejde om arrangementer, da han havde hørt om det 
forstående vi havde i maj. Der er ikke truffet nogen beslutning. 
 
Der skal spørges ind til vores arrangementer på vores medlemsmøder i 
oktober, hvad de synes og hvordan de har oplevet det.    
Fyn, Sydvestjylland, Sønderjylland og Sydøstjylland mødes med 3 
bestyrelsesmedlemmer fra hvert bestyrelse den 24. marts 2023 på FSC om 
det fremtidigt samarbejde.  
Planen er den 1 - 2 juli 2023 et bestyrelsesdøgn, for de 4 bestyrelse, på FSC.  
Medlemmer, suppleanter og konsulenter. Der er grønt lys fra bestyrelsen. 
Lidt ordinering om CVR nemmere kredse.  
Der har været et struktur møde, der bliver ikke ændret på kredsene, måske 
mindre kredse.    
 
Der bliver udbudt tur til Hetzen næste år, hvor der er 15 pladser fra hvert af 
de 3 kredse der pt samarbejder, og det bliver først til mølle princippet. De tre 
kredse bevilger 1000 kr. pr. kreds til drikkevare derned og hjem.  
Kredsene har derudover ikke noget at gøre med turen. 
Kredstelefon har mange kreds ikke, og hvis en de har en kredstelefon, er det 
meget forskelligt hvordan det gøres vedr. oplæsning. Torve Gottfredsen har 
sagt ja til at være oplæser på vores kredstelefon, og det fungerer godt.    
 
Anne Lise ophører med sidt konsulentarbejde til Nytår. Helle har kontaktet  
Birthe og Jan med info vedr. af ansættelsessamtale 27- 28 oktober 2022 
FSC, med ansættelse den 1. december 2022. mere om det senere.  
Anne Lise, Tove og Jan , har haft halvårlige møde med Vejle Sygeplejeskole, 
inklusion, handicapviden i læreruddannelsen , Handicap, indlæggelse m.v. 
Giver dem viden om synshandicap.      
Anne Lise og Bente, var med vedr. kultur i Jelling, hvordan inkluder man 
synshandicappede.  
 
Vedr. medlemsmøderne i oktober forventer det, at de personer der er med i 
råd og Nævn deltager i medlemsmøderne, der fra og til 14.30 – 17.00. 
Vedr. emner der er beskrevet nedenfor. 



Vi skal fortælle om de Arrangementer vi afholder 
Vedr. arrangementer hvilken medie finder de dem på?  
Hvordan ønsker medlemmerne at betale egenbetaling?  
Medlemmer fra råd og nævn, forslag om vi informere  
Medlemmer skal kunne være med i planlægning i arrangementer.      
 
5. Nyt fra kassereren. 
Info regning fra sidste bestyrelsesmøde i juni 2022. afventer en 
tilbagemelding fra FSC.  
 
Alle rigninger er betalt, sidste Tyrstrup kro er det sidst der er betalt.  
 
Vi har et arrangement i marts, hvor vi ikke har fået en bilag på, men vi 
afventer. Der er taget kontakt hertil for at få det bragt i orden.  
 
Coronamidler der er for meget er tilbagebetalt.  
Vi skal finde en bedst mulige, hvordan vi gør når der er egenbetaling. Info om 
kassebeholdning vedr. kapitalplejeordning.  
Har tilmeldt kasserer møde i oktober 2022.  
 
Det koster 75 kr. pr måned ved at have mobile Pay uanset om den bliver 
brugt.    
 
Kredsbevilling på 1.200 kr.     
 
6. Nyt fra konsulenterne. 
Vedr. Tyrstrup kro forløber rigtig godt. Legat Hans høj Christiansen.   
 
Lydfyr Virker om vent i Kolding 
Ny Vejledning om skema og ny legat skema skrappe regler, der skal også  
vises årsindtægt   
 
Vi har pt. år fået 43 nye medlemmer plus tilflyttere.  
Har taget kontakt til FU hovedkontoret vedr. Cirobank for blinde, vedr. køb i 
KIK får man en faktura, det er ikke alle der kan betale via bankoverførelse. 
 
Møde for nye medlemmer den 4. november 2022 på FSC.  
 
ERFA møde den 20. september 2022. 
  
7. Råd og nævn. 



Søren gør opmærksomt på, han ikke bliver indkaldt  som stedfortræder, når 
der er afbud fra Thomas, det er Vejle kommune der skal indkalde, i alt 3 
møder er der ikke blevet inviteret til.   
 
I jobcentret er der fokus på job for Handicappede, samt er der fokus på 
bosteder.  
 
I Vejle er der problemer med tilgængeligheden for synshandicappede. Har 
gjort opmærksomt vedr. DBS tips, som de ikke kendte, men er nu bekendt 
med den. Jan kontakter formanden for Vejle Handicapråd, for at hører hvad 
processen er vedr. henvendelse vedr. tilgængelighed.  
 
I Vejle har du fået en ny mobility instruktør. 
 
Der er borgere Vejle der skal beskrive over for kommunen, hvad de minut for 
minut, bruger deres BPA ordning til.  
Det samme gælder hvis man har et hjælpemiddel på prøve skal også lige så 
beskrives.  
  
Jan: udvalget – beskæftigelse og uddannelse, har der ikke været møde for 
nylig.   
 
Følgegruppen for hører, syn og tale i Horsens, skal ikke forsætte i den form 
som det har gjort, i hvilken form vides ikke.   
 
8. Arrangementer og evalueringer. 
Der er forslag at søge midler til en tur i marts 2023, til DH Huset på en 
rundvisning og bag efter besøge KIK se og prøve hjælpemidler, der ligger lige 
i nærheden. Efterfølgende middag på Nyborg Strand, de har en Bristol. 
Processen sættes i gang.   
 
Fald med held skal afholdes, evt. i januar 2023 Har fået lov til at låne lokaler 
på Solgaven i Vejle.  
 
Der er en udstilling i et museum i Oksbøl ”FLUGT” som skulle være rigtig 
godt? Hvor længe udstillingen varer vides ikke.  
 
Biograf med synstolkning?  
 
9. Jule blade. 



Alt vedr. Blindes jul er ved en fejl, blevet slettet, det er så ved at blive kørt ind 
igen. Det gør at konto og nummer er ikke eksisterende lige pt. men der 
arbejdes på det.  
Vil gene have oplyst hvor mange blade vi hver i sær ønsker, send en mail til 
Per om det. Bladet koster 30 kr. heraf de 6 kr. er til sælger.    
 
10. Eventuelt. 
Ingen.  
 
 
 
 
 
Sekretær  
Jette Birgitte Pedersen. 
 


