
 

 

Bestyrelsesmøde d. 6. februar 2017 i 

Foreningernes Hus i Vejle fra kl.13.00-16.00 

 
Mødeleder: Jan 

 

Deltagere:Jan, Gert, Inge Mette, Bjarne, Søren, Per, Jette, 

Ruth, Birthe og Tove. 

Afbud fra Anne Lise og John. 

 

Jan bød velkommen.  

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Nyt fra formanden. 

a. HB. 

b. FU nyt. 

Materialer er rundsendt. 

Der var referat fra Notas brugerkomite. Der er sat nye Der 

indføres begrænsning på udlån, der må nu kun lånes 15 

bøger pr måned.Produktionen af punktmaterialer ønskes 

også reduceret.   

c. Opfølgning på strategi mødet 

Vi besluttede at oprette en Facebook-gruppe, Søren har 

startet op. Han tilbyder at undervise bestyrelsesmedlemmer 

at bruge Facebook. 

Vi skal have lavet en ny folder om vores kreds,Gert er 

tovholder, birthe og Inge Mette hjælper 



 

 

Vi vil også lave en manual om bestyrelsesarbejde med 

praktiske oplysninger, adresser, telefonnumre osv.  

 

Gert tilmelder 5 fra bestyrelsen til landsmødet. 

 

3. Nyt fra kassereren. 

Regnskab for 2016 er gennemgået og underskrevet. 

 Kredsens økonomi pt. 

Vi har et overskud på 39.000kr. 

Vi har fået et tilbud om køb af kuglepenne hvor der står 

Dansk Blindesamfund Sydøstjylland. Vi vælger at bestille 

250 stk, firmaet giver så lige så mange gratis. Vi vil bruge 

dem som gaver for at gøre lidt reklame for kredsen. 

  

4. Daisy- afspillere. 

Flere kommuner giver afslag på daisy-afspillere. 

Nu også Vejle. 

FU prøver at påvirke ankestyrelsen til at ændre 

beslutningen om at det er i orden kommunerne siger nej. 

 

5. Arrangementer og evalueringer.   

 

a. Vinterfest d. 10. februar 2017 på Hotel Hedegaarden, 

Vejle. 

 Der er 26 tilmeldt. 

b.    Forårstur, sort sol lørdag d. 1. april 2017  

c. Generalforsamling lørdag d. 8. april  

d. Sommerudflugt 2017  

Vi vil prøve blinde kører bil. Tove kontakter køreteknisk 



 

 

anlæg. 

e. Sommerferie 2017 – Harzen  

Turen bliver genannonceret og tilmeldingsfristen udvidet til 

1.maj. 
 

6. Nye datoer. 

Bestyrelsesmøder i 2017:  

Mandag d. 20. marts, kl. 13-16 

Mandag d. 3. april, kl. 13-16 

Mandag d. 15. maj, kl. 13-16 

Mandag d. 19. juni, kl. 13-16 

Mandag d. 18. september, 13-16 

Mandag d. 23. oktober, 13-16 

Mandag d. 20. november. kl. 13-16 

 

Hovedbestyrelsesmøder: 

Fredag – lørdag d. 17-18. marts 2017 

(landsmøde lørdag – søndag d.18. - 19. marts 2017) 

Fredag – søndag d. 30. juni – 2. juli 2017 

Fredag – lørdag d. 1. - 2. december 2017 

 

7. Evt  
Fra konsulenterne. 
 Birthe , Jan og Anne Lise var på FSC, for at fortælle om kreds, DBS, konsulent ordningen, og opgaver, samt 
om hvordan synsrådgivningerne i vore 5 Kommuner fungerer, i vort samarbejde.  
Der var med pårørende 17 kursister tilmeldt. 
Der har været en del spørgsmål på tlf ang. De mange milioner DBs har fået forhandlet sig frem til med focus 
på synshandicappedes færdselsbehov. 
 
Samarbejds-dialog møde med CSV-Vejle myndighed med Helle, Jan ogAnne Lise er rykket frem til medio 
marts udfra helles kalender pres. Her afventer vi nogle datoer. 
 
Fra DH. 
Det ser ud til der oprettes en handicapråds pulje der kan søges til tilgængelighed og focus herpå på 
landsplan 



 

 

13/3 Årsmøde DH Horsens, , hvor formand, og Horsens medlemmer kan deltage, kun DH repræsentanten 
har stemmeret. 
13/3 DH årsmøde Hedensted, jan og Hedensted medlemmer kan deltage. Som indslag kommer oplæg fra 
Social-omsorgs udvalgsformand Hans jørgen Hansen. 
21/3 DH årsmøde vejle, Jan og vejle medlemmer kan deltage. 
DH hedensted er ved at planlægge borgermøde i september med panel  
 
16/1 var der regionalt møde i Midt, Silkeborg om beskæftigelse  for handicapråds repræsentanter. 
27/2 er der dialog møde i region midt hvor Ikast Brande står for alt. 
Hedenstedhandicapråd havde hørings svar på vores brev med focus på handicap kørsel til 
synshandicappede 18/1 det blev positivt med anbefaling. Det kommer  
På byrådsmøde i februar eller marts. 
Der har været afholdt møde i handicapråd og ASV i Horsens.Der blev drøftet bl.a. 
Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik – Teknik og Miljø. 
 
 
Problemer med ledelinier og niveauforskelle. 
Veje og fortove ud i et bliver ganske få steder. 
Jette har rundsendt yderligere materialer. 
 
Vejle og Horsens tandemklubber har 40 års jubilæum i april. 
 
Vi skal huske at undersøge om opsamlingspladsen til vore busture stadig er på Kolding Rutebilstation eller 
det fremover skal være ved Godset. 
 
Vi vil bestræbe os på at have frivillige hjælpere med på vore mindre ture, de skal ikke fungere som 
ledsagere for enkeltpersoner men hjælpe med –f.eks. at finde et toilet, overtøj og ved bordene. 

 

22.febr  

Tove Mikkelsen 

 

 


