Referat af bestyrelsesmødet d.19.marts 2018

Tove bød velkommen.
Deltagere: Jan, gert, inge Mette, Bjarne, Søren, Per, John, Jette, Ruth, Anne Lise og Tove.
Afbud fra Birthe.

1: Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2: Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
3:Nyt fra formanden.
A: HB
Gert har været til HB-møde d.16-17 marts.
Der var orienteringsager om bl.a. flexjobordning og handicapkørsel.
Der er tilfredshed med medieforliget, der er afsat en handicappulje på 10 mill.kr om året de næste 4 år som
er øremærket til blinde/svagsynede.Licensfritagelsen for de blinde/svagsynede der er berettiget til det vil
forsvinde.
Orientering om aktivitetsmedlemmer.Der skal evalueres nov 2019.
Arv og gaver. Der er kommet 21 mill.kr ind. Det er en mindre nedgang.
FSC, der budgeteres med et driftstilskud på 2,7-2,8 mill.kr.
Orientering om web-direktiv.
Alle offentlige hjemmesider skal gøres tilgængelige.
Dataforordning skal være på plads 1.juni.

B: FU
Der har været valg til næstformandsposten og ordinært udvalgsmedlem.
Der var 3 kandidater til næstformandsposten. Asd Løvbjert blev valgt med 25 stemmer.

To kandidater stillede op som ordinært udbalgsmedlem. John Heilbron blev valgt med 23 stemmer.
C:landsmøde
Der har været afholdt landsmøde d.17-18 marts.
D: strategi
Søren har lavet oplæg til brev der kan sendes ud til f.eks. ældresagen med tilbud om foredrag.
Dropboks er oprettet, vi skal blive enige om hvem der skal kunne redigere.
Nu er målet at alle bestyrelsesmedlemmer er kommet på til næste bestyrelsesmøde.Søren kan være
skærmlæsere behjælpelig og Gert kan hjælpe Zoom-tekstbrugere.
Kredsfolder er færdig.
Der skal formuleres en formålsparagraf hvordan den skal bruges.
Meningen var at meddele om arrangementer og ikke debattere.
E: samarbejdspartnere, hvad kom der ud af mødet?
Jan, Anne Lise og Tove var til møde på UC Lillebælt d.14.febr.
En gruppe studerende havde et projekt om unge synshandicappede udenfor arbejdsmarkedet. De havde
forsøgt at få kontakt til unge synshandicappede. Det lykkedes ikke. I stedet tog de kontakt til arbejdsgivere.
Ikke mange kendte til problematikkerne vedr runge og arbejdsmarkedet. De studerende har lavet et forslag
til en folder der kan sendes ud til arbejdsgivere som inspiration.
En anden gruppe skulle undersøge tilgængeligheden på borgerservice.
De kom med forskellige løsningsforslag til hvordan tilgængeligheden kan løses for vores gruppe.
Den sidste gruppe arbejdede med manglende ledsagerordning til folk over 67 år. De havde lavet nogle
videoer efter at have undersøgt hvor mange synshandicappede der skønnes at være i Danmark. De havde
regnet på hvad ledsagerordning til folk over 67 år hvor der er forsøgsordninger koster. Der er ikke så mange
der bruger det, så det vil ikke blive ret dyrt selv om det blev landsdækkende.
F: konsulentrne
Ikke noget nyt.
G: undervisning
Der er kontakt til AOF i Kolding med ønske om blomsterbinding og madlavning g Vejleforsøger med
blomsterbinging, madlavning,yoga og kreative fag. Der skal tages kontakt med ønske om kreative fag i
Fredericia.
4: nyt fra kasseren

Vi har i øjeblikket ca 210.000 kr på vores konto.
5: arrangementer
7.april generalforsamling.
Gert sørger for indlæsning af CDer, sange på sort og punkt. Jan sørger for stemmemateriale.
Erik Gotfredsen er foreslået som dirigent. Han har sagt ja til at stille sig til rådighed.
Torben Koed Thomsen kommer i stedet for John Heilbron fra FU.
16.juni, blinde kører bil.
Vi spiser frokost på FSC, vi skal være på køreteknisk anlæg kl.14-17.
Tove skal begynde at lave tur til Tirpitz bunkermuseum til august.
Vi skal også i gang med lokale medlemsmøder.Der skal gerne ligge forslag til næste møde.
6:Nye datoer

Generalforsamling 07.04-2018
Best. møde 16.04-2018
Best. møde 28.05-2018
Best. møde 18.06-2018
Best. møde 17.09-2018
Best. møde 22.10-2018
Best. møde 19.11-2018

7: evt
Gert har været til møde på Nota. Ingen ved hvornår udflytning kan finde sted.

