DBS Sydøstjyllands bestyrelsesreferat den 21. juni 2021.
Tilstede var: Jan, Ernst, Søren, Inge Mette, Tove, Erik og Jette.
Afbud: Per, Tanja, Anders og Birthe og Anne Lise.
Jan bød velkommen til vores første fysisk møde siden oktober 2020.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
2. Godkendelse af referat
Referatet fra bestyrelsesmøde den fra den 19. april 2021, er ikke blevet skrevet.
Det er blevet besluttet at Jette bliver er sekretær.
3. Nyt fra formanden
Der er blevet sendt referatet fra FU møder med andre meddelser.
Drøfte HB punkterne til møde den 26-27 juni 2021.
Bl.a. punkt:
4.2. Udpegning af medlemmer til udvalget for økonomi- og
indsamlingsvirksomhed
5.1 Tillæg til forretningsorden for hovedbestyrelsens møder.
Forretningsudvalget indstiller, at hovedbestyrelsen træffer beslutning om, at
medlemmer af hovedbestyrelsen ikke kan beklæde andre lønnede stillinger i
foreningen Dansk Blindesamfund – Jan stemmer for forslaget.
Bilag til 5.1
Kommuner, regioner og staten er underlagt forvaltningsloven, der blandt andet
indeholder en række bestemmelser om habilitet. Habilitet handler om, hvorvidt en
person har personlige interesser i en sag, som personen skal afgøre sammen med
andre som fx i en bestyrelse, hvor man er valgt til at varetage organisationens
fælles interesser. Frivillige organisationer er imidlertid ikke underlagt denne
lovgivning. Det betyder ikke, at det ikke er relevant eller fornuftigt at følge de
almindelige habilitetsregler i bestyrelser i frivillige organisationer, men det er noget,
som bestyrelsen selv skal vælge at gøre – eksempelvis ved at gøre
habilitetsreglerne til en del af bestyrelsens forretningsorden m.v.
5.2 Fremtidens tillidsmandskurser
Jan stemmer for forslaget.
6.2 Honorering af tillidsfolk i Dansk Blindesamfund
6.5
Digital tilhører på HB møde via zoom.
Bestyrelsen er enige om det er et godt forslag.
På fremtidens HB møder, kan medlemmerne deltage via. Zoom
Bestyrelsen finder det er et godt tiltag.

DH årsmøde i kredsen.
Jan har deltaget i DH Vejle årsmøde, den 8. juni 2021, lidt info her fra.
Efter dette bestyrelsesmøde skal han forsætte til DH årsmøde i Kolding.
Deltager i DH Horsens den 17. august 2021.
4. Nyt fra kassereren
320.000 stående til kassebeholdningen.
DBS 110 års fødselsdagsfest på Fængslet Coronaudvalget har bevilliget 57.000 kr.
50 personer.
Når de endelige tal kommer, får i dem alle.
60 personer altså 8 mere Der er søges en Corona tillægsansøgning ca. 7000 kr.
regnskabet er pt. ikke helt afsluttet. Den 23. juni fik vi tilbagemelding på vores
tillægsansøgning, fra Coronaudvalget har godkendt vores nye ansøgning så
ansøgningen i alt ca. 64.580 kr. til dækning af vores fødselsdagsfest på Fængslet.
Når de endelige tal kommer, får i dem alle.
Det var en god dag, efterfølgende positiv tilbagemelding.
Efterfølgende er dagen opgjort til. 60.542 kr. det vil sige der skal i forhold beløbet
ovenfor, søges Corona midler for det resterende beløb 2.992 kr.
5. Nyt fra konsulenterne
Fra medio april hjemmebesøg 1 pr dag
Har haft flere forskellige zoom møder, omkring introduktion af ledsagerordningen
plus 67 år.
Blindes Arbejde, m.v.
Plus hver 3 mandag kollegazoom samarbejde info 1 time.
Temaklub
Eftermiddagstur med de 3 temaklubber forsøges afviklet i september til Musik
Galleriet i Ansager hos Helge Engelbrecht.
Der kan søges sponsorat til Fra et Horsens fond til synshandicappede i Horsens
området. Emnerne blev: Bustur med guid kend din kommune med kaffe et sted.
sommerspil i Palsgård med kaffekurv en søndag i august.
en koncert i Horsens.
Aftenskolen
Dar er program klar i både Vejle og Horsens AOF.
Stiger muligvis fra 27 kr. til 30 kr. pr. time.
Horsens lydavis gratis dette år grundet de mange nødlukninger under Corona
chancen
Normalt 300 kr. pr. år.
Vejle lydavis er ikke gratis i år da de har fået lov at køre hele tiden med kun to
frivillige. Årsabonnement er 200 kr.
6. Generalforsamling og sommerfest.
Jesper Holten kommer fra Hovedkontoret. Kl. 14.00 – 17.00 14.00 Kaffe kage
kl.14.30. starter selve generalforsamling.

På Valg er Jan, Tove og Erik er villig til genvalg, Jan opfodrer suppleanter at
genopstille.
Efterfølgende sommerfest, velkommen tilbage sommerfest efter Corona, med
grillmad og musik kl. 17.30 – 22.00.
Underholdning:
Bamse alias Rene Jacobsen Spiller/underholder bamsevenner musik.
2x45 min. plus en time til dans med andet musik, ca. 8.400 kr. Der er lavet en
kontrakt.
Det er en hel pakke.
Der søgers Coronamidler.
7. Efterårs arrangementer.
Kreds julefrokost 12. november, hotel Hedegaardeni Vejle, er reserveret, fra kl.
17.00-22.00 til 50-70 personer. Pt. undersøges om juleshow m.m. med Lotte
Riisager om hun kan og hvad det koster.
Der vil foruden også være julefrokost i Temaklubberne, datoerne pt ikke besluttet.

8. Bus og ledelinjeproblematik
Søren har prøvet flere gange at kontakte Vejle kommune/Handicaprådet. vedr.
Ledelinjen i tonelen samt stopsted afstigning ved banegården, ved
fodgængerfældet, der gør, det er farligt at komme over for blinde og svagsynede,
da man skal gå skævt over, for at komme rigtig over. Vedr. ledelinjen i tonelen er
meget belastet og løsriver sig.
Vedr. stoppestedet er man opmærksomt herom, men det er syd trafik der skal
kontaktes.
9. Evt.
Erik forventer at Kredstelefonen er klar til efter sommerferien.
Bestyrelsesmøde den 20. september 2021 kl. 10.00-13.00 efterfølgende møde med
råd og nævn.
Marie Brixtofte foreslår onsdag den 26. januar 2022, kl. 15 – 17.
Tillid repræsenter til Råd og Nævn i kredsen kommuner
”Har den 30. juni fået et tilbud på Lotte R., (se nedenstående) på 2 x 45 min med
ekstra nr. , hvor 2. afdeling også vil være med jule sange . Man fraråder til kun at
lave juleshow, da det er meget tidligt, så vi kan få hende til kr. 7.500,- Der er mange
gode anmeldelser, og medlemsskaren kan nok nikke genkendende til nogle af de
mange hits, med bl.a. Birthe Kjær, Dorthe Kollo osv. Hun er ledig den 12.
november, og jeg har frem til mandag den 5. juli 2021 til at give endelig besked. Så
lad mig høre hvad I mener, - er det nok eller skal der mere til???.”
Pt. lyder det til der er stemning for det.
Kalender
Kredsgeneralforsamling/sommerfest Fuglesangscentret fredag den 27. august
2021.
Bustur med guid kend din kommune med kaffe et sted.

sommerspil i Palsgård med kaffekurv en søndag i august.
en koncert i Horsens.
Eftermiddagstur med de 3 temaklubber forsøges afviklet i september til Musik
Galleriet i Ansager hos Helge Engelbrecht.
Bestyrelsesmøde den 20. september 2021 kl. 10.00-13.00
Møde med råd og nævn 20. september 2021 kl. 13.00-15.00

Lokale medlemsmøder er alle uge 41, fra 14.30-17.00
Mandag den 11. oktober fuglsangcentret Fredericia
Tirsdag 12. oktober hotel hedegaarden i Vejle.
Onsdag den 13 oktober den gyldne hane i Kolding
Torsdag den 14. oktober Hedensted sognegård
Fælles Vinter/julefest på Hotel Hedegaarden fredag den 12. november 2021.
Julefrokost i temaklubberne er ikke aftalt dato pt.
Marie Brixtofte onsdag den 26. januar 2022, kl. 15 – 17 på Fuglsangscentret.
Tur til KBH hvor vi skal se Folketinget samt Politikården, til foråret 2022, pt ikke
besluttet dato.

