
DBS Sydøstjylland bestyrelsesmøde på Solgaven den 15. november 2021. 
 
Til stede var:  
Søren, Tove, Ernst, Erik Bente Anne Lise, Per, Jan, Jette og Inge Mette via Zoom.  
 
Afbud: 
Tanja og Birthe.  
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden blev godkendt 

 
2. Tilføjelse til dagsorden 

Ingen tilføjelser 
 

3. Godkendelse af referatet fra 20. september 
Referatet godkendt 
 

4. Nyt fra formanden 
En forespørgsel fra Helle Kaas Schmidt formand for DBS Østjylland. 
Vedr. om vi vil være med til Arrangement den 2. juni 2022 kl.? Med live-synstolkning af en 
Hobbitten-forestilling, når det Kongelige Teater rykker til Moesgaard. 
Laura Wrang deltager som live synstolker, og Oliver Campell vil sørge for, at der bliver præsenteret 
for og kan røre dukkerne inden stykket. 
vi spiser sammen på Moesgaard inden forestillingen. 
Vi bliver, delt op i små grupper med en seende hjælper i hver. 
Vi besluttede der er mulighed for 30, 
der kan deltage fra vores kreds.  
Det vil vi gerne. 
 
Drøftelser af nogle af punkter til HB mødet den 26-27. november 2021. 
 
Fremtidens tillidsmandsuddannelse 
Det lyder godt, som det er fremstillet, at der er mulighed for at deltage i et kursus, en dag, flere 
dage eller en weekend.  
Lige pt. har kredsen ikke emner der ønsker at deltage.  
 
Det forventes fra bestyrelsen, hvis et medlem ønsker fremadrettet at være med i et råd eller nævn i 
en kommune, at der deltages i et tillidsmandskursus, så man er klædt lidt på til opgaven.   
 
Honorering af tillidsfolk i Dansk Blindesamfund, samt aflønning formand og FU medlem 
udvalgsformand.   
 
Budget 2022. 
 
Retningslinjer for digitale tilhørere og deltagere i hovedbestyrelses- og landsmøder i Dansk 
Blindesamfund 
 
Kredsgenerelforsamling 2022 
Landsformand Ask Abildgaard kommer til DBS Sydøstjylland den 9. april 2022. 

 



Heldags arrangement på FSC 21. februar 2022: 
Bestyrelsesmøde fra 10.00 – 12.00 
Frokost fra 12.00 – 13.00 
13.0 Strategimøde med efterfølgende middag.    

 
5. Nyt fra kassereren 

Det går rigtig godt og nemt med at sælge juleblade. 
Dem der skal sælge jule cd, bliver tilsende snares muligt.  
 
Efterårsfesten på Hedegården 12. november.  
Er betalt, der mangler kun buskørsel. 
Vedr. regninger i forbindelse med kredsarbejde, er sidste fris for indsendelse 
15. december. 

                
               Webmaster: 
               Den Webmaster vi har nu, bliver opsagt og der bliver indgået en ny aftale med firma V.I. Data 

 
Erik orienterede om Corona økonomi vedr.  arrangement vi har haft i kredsen, er ikke helt afsluttet.     
 

6. Nyt fra konsulenterne  
Der er forsat Zoom møde/samarbejdsmøde hvert 3. uge med Heller Reliry i konsulenterne i 
Østjylland og de to konsulenterne henholdsvis Kolding, Fredericia Birthe Vejle, Horsens og 
Hedensted Anne Lise, der ønskes fremadrettet et hvert 2 måned.  
Der er i det nye år, lavet nye samarbejdes aftaler med kombinations Centrene.   
Der er lagt op til medlems system. Medlems tilgangen er nogen lunde enslydende.    
Orientering vedr. ledsagerordning 67+. 
Legater musik i  
Handicapkørsel det er vigtig  hvor kunden skal afhentes fortovet information m.v.  
 8 -16 i syd 8 – 18. 
I Midt trafik skal man hvis man afbestiller en jul/nytår kørsel efter den 16. december betale et 
gebyr på 250 kr. 
Telefontider i Syd trafik mellem 8.00 – 18.00 i Midt trafik 8.00 – 16.00.      

 
7. Ny struktur i DBS 

Det er meget akademisk beskrevet, så svært at være i dialog herom. 
   

8. Arrangementer 
 
Lokale medlemsmøder  
Der har være gode positive tilbagemelding, medlemmerne kan godt lide den uformelle snak. 
Det forventes at valgte medlemmer i råd og nævn og bestyrelserne i kommunerne, møder op til 
sådanne medlemsmøde, sådan at medlemmer kan se hvem det er, samt man kan have nogle 
drøftelser f.eks. problemstillinger ang. tilgængelighed.  
 
Fond midler der kun er for medlemmer i Kolding. 
Forslag fra medlemmer: 
God tur til Tyrstrup Kro ved Christiansfeld.   
Resten af pengene kunne fordeles til medlemmerne. 
Pengene skal bruges til fornøjelser, det er det der tiltænk fra fond midlerne.   



Lokalt udvalg finder ud af hvordan pengene skal bruges, og have det med til vores strategi møde 
den 21. februar 2022.  

    
              Efterårsfesten Hedegården. 
              Det var en god aften.  

Nogle medlemmer havde lidet udfordring, en drøftelse herom.  
 
Lokale Julefrokost 
Kolding Fredericia 52 personer 
Vejle ca. 18 personer 
Horsens Hedensted 20-25 
 
Til den 21. februar 2022  
Vedr. arrangementer skal der lige tænkes over hvad der skal ske, og evt. samles op på de 8           
arrangementer der har være i støbeske  

 
9. Eventuelt  

Lidt drøftelse tilgængeligheden til biografen ang. Synstolkning med Smartphones, ikke alle 
behersker at bruge en Smartphones, kan der bruges en andet system der bare skal trykkes på også 
virker det? 

 
Kalender 
 
Julefrokost Kolding - Fredericia den 29. november, Vejle 1. december og Horsens - Hedensted 7. december. 
 
Marie Brixtofte den ? 2022, kl. 15 – 17 på Fuglsangscentret. 
 
Tur til KBH hvor vi skal se Folketinget samt Politikården, til foråret 2022, pt ikke besluttet dato.  
 
Temaklubbens ud i det blå tur ?  
 
 
 
Sekretær 
Jette Birgitte Pedersen   

 
 

 
 
 
 


