
DBS Sydøstjylland  bestyrelsesmøde den 21. februar 2022 på FSC 
Tiltede var: Inge Mette, Bente, Anne Lise, Erik, Birthe, Tanja, Søren, Torve, Jan, og Jette.  
Under punkt 4 og 5 Søren Kahr.  
Afbud fra: Per og Ernst. 
   
Dagsorden:  
 

1. Tilføjelser til dagsorden. 
Punkt 9 kredstelefon. 
Punkt 10 eventuelt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden. 
Blev godkendt. 
 

3. Godkendelse af referatet fra den 15. november 2021. 
Blev godkendt. 
 

4. Nyt fra formanden. 
Søren Kaht og Jan har været til møde den 17. februar 2022, DBS i Høj Taarup, vedr. at give input til 
det nye medlemskartotek, der gerne skulle være færdig til før/efter sommerferien. Et rigtig godt 
konstruktivt møde, som skal være et fleksibelt system. Det bliver et brugbart system for kredsene 
uden følsomme oplysningerne.     
Til efterår kommer der faktum sagsbehandling område, kun for konsulenterne. 
Som det er nu er det et meget tungt system, da det er opdelt i mange områder, som kun er for 
konsulenterne og andet kun for formænd og kasserer.  
 
Evaluering af konsulentordningen – orientering om proces: 
En del der henvendelser fra borgere senes på opfordring fra synslinjerne til konsulenterne dan 
konsulent som borgeren hører til. Da synslinjen ikke sagsbehandler.  

              Tanja fortæller lidt om deres arbejde heri. 
               Drøftede emnet.                                                                                                            
 

Jan har været til møde den 16. februar 2022 på FSC vedr. DBS struktur, lidt drøftelse herom.  
 
HB møde 25-26. februar 2022: 
Investeringspolitik for Dansk Blindesamfund. 
Håber der er styr på, hvad der bliver investerede i. 
 
Landsmøde: 
Nogen deltager fysisk, mens andre deltager på Zoom. 
 
Jan har deltaget i en del debatmøder i forbindelse kommunevalget/Regionsvalg.  
Der er ret stor forskel på, hvor meget den enkle kommune bruger på handicapområdet. 
Drøftelse herom.  
 

5. nyt fra kassereren 
Kredsmedlemmer 444 2022 sidste år 455, aktivitetsmedlemmer fremgang på 6, kontingent på 
121.500,00. 
Gennemgik årsregnskabet overordnet. Blindes jul i 2021  



13.000 kr. 2020 14.000 kr. Der var nogle spørgsmål, som blev besvaret.  Bestyrelsesmedlemmer 
underskrev årsregnskabet. 
 

6. Nyt fra konsulenterne. 
Der har været nytårskonference, sad i regionsgrupperne, hvor man hører til.  
Der blev drøftet konsulenterne fremtid. 
Pt. er der 70 mærkedage medlemmer, samt 5 aktivitetsmedlemmer i hele kredsen.  
 
Der er vundet 2 ankesager vedr. pc-ansøgninger.  
 
Der var været en længer sag vedr. en borger der har fået 3 moduler i punktskrift, samt har der være 
yderlige behov for elektroniske hjælpemidler .  
 
Når følgegruppen kommer i gang igen skal der et punkt på vedr. sagstider på IT.  
Drøftede problemet omkring sagsbehandlinger.  
Skal der for eks. Søges et CCTV må det ikke være til fritidsbrug.   
 
Sank om ledsagerordning over 67 år.  
 

7. Generalforsamling den 9. april 2022 
Det er Ask kommer FU Frokost fra kl. 12 – 13. 
Generalforsamling fra kl. 13 – 16.  
Årsregnskab bliver indlæst til dem der ønsker det, skal oplyses ved tilmelding.  
 

8. Nyt fra råd og nævn. 
DH Årsmøder 2022 i kredsens kommuner: 
Fredericia den 8. februar.   
Vejle den 22. februar oplægsholder Thorkild Olesen. 
Hedensted den 14. marts oplægsholder Charlotte Råtbøl Laursen, Børn-unge familie området. 
Horsens den 15. marts oplægsholder Thorkild Olesen. 
Kolding den 30. marts  
 
Vedr. medlemsmøderne i efteråret, forventes det, at medlemmer /suppleanter i overstående er 
med til de lokale medlemsmøder. 
 

9. Kredstelefon 
Det går lidt hurtig med oplæsning på telefonen, da der kun er plads til 4 min. pr oplæsning.  
Der skal være mere tid, til oplæsning på telefonen. 
Det oplyses ved TDC, der kommer en opdatering om ca. et halv år, der gør det digitaliseret, og der 
vil blive mere tid til oplæsning.   
De kan godt se hvor mange der bruger kredstelefonen.  
Etiel: det kan bruges via hovedkontoret.   
Der ovevejeres hvad vi gør.  
 

10. Eventuelt. 
Der er opsat lydsignal på Nørrebrogade i Horsens.  
Det er svært at få kontakt til Vejle kommune vedr. lydsignaler.  

 
 
 


