
 

 

Bestyrelsesmøde d. 17. feb. 2020 på Solgaven i 

Vejle fra kl.10.00-12.30 

 

1. Tilføjelser til dagsorden 

 

2. Godkendelse af referat 
Godkendt. 

3. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

4. Nyt fra formanden 

a. HB 

HB har vedtaget at udvide FU med endnu et medlem så der 

skal være 4. 

Vi drøftede punkt6,1 til HB-mødet der handler om 

foreningens fremtidige stuktur. 

Der kan være fordele og ulemper ved en struktur med kun 5 

regioner, en af ulemperne vil være at medlemmerne ikke 

længere føler der er et tilhørsforhold, og der kan blive 

problemer med at få folk fra yderområderne med til et 

arrangement. 

Der bliver foreslået at DBS beholder kredsene og at der 

bliver valgt f.eks. 5 HB-medlemmer.  

b. FU 

Vi drøftede kandidater til FU, vi blev enige om at vi 

anbefaler Jan at stemme på Jannie Hammershøj og Diana 

Stentoft. 

c. strategimøde  

Vi havde et godt og konstruktivt strategimøde i januar, 

vi fik planlagt årets aktiviteter. 



 

 

 

Jan spurgte om nogen har mulighed for at deltage i et 

dialogmøde i Bygningen i vejle d.16.marts. 

5. Nyt fra kasseren   

Vi gennemgik årsregnskabet for kalenderåret 2019, derefter underskrev vi så regnskabet kan sendes 

til indlæsning. 

6. Nyt fra konsulenterne 

Konsulenterne har været til nytårskonference, her blev de 

præsenteret for vores nye direktør Ulrik Kampmann. 

Legoklodserne med punktskrift. Klodserne kommer ikke i 

almindelig handel det bliver konsulenterne der skal visitere 

folk til at få dem. Konsulenterne kan i særlige tilfælde være 

behjælpelige med at søge om ledsagelse til udlandsture. 

Der skal reklameres mere for blindes arbejde.  

7. Temaklubber og undervisning 

Vi skal indrykke en annonce i medlemsbladet med 

opfordring til at komme med ønsker. 

Der laves igen fælles tur for temaklubberne. Anne Lise har 

forskellige forslag.  

8. Gratialer 

Godkendt. 

9. DH 
 

Jette orienterede fra DH I Horsens, man skal lave et 

høringssvar der kan forstås af alle.  

Datoer for årsmøder. 

Hedensted 9.marts 

Horsens 10.marts 

Kolding 31.marts 

Vejle 31.marts 



 

 

Anne Lise foreslår alle at abonnere på Handiklip fra DH. 

Mange kommuner har haft konsulentfirmaer til at se på 

hvor der kan spares på handicapområdet. De skal nu 

forklare hvorfor og ændre denne adfærd. 

 

10. Arrangementer og evalueringer 
a. Marie Brixtofte – 12. marts 

vi er nu på 28 tilmeldte. 

b. Generalforsamling – 4. april 

c. Fælles temaudflugtstur i juni? 

d. To-dags tur til Thy med overnatning på Hotel Amerika i 

Tove skal indhente tilbud og rundsende.august? 

e. Bustur til København – midt i oktober? 

Erik har sendt oplæg rundt.  Der arbejdes videre. 

11. Fondsansøgninger 

Erik har været i dialog med hovedkontoret for at finde 

ud af hvilke fonde vi selv må søge penge hos. Han har 

nogle steder han gerne vil søge. 

12. Datoer på medlemsmøder 

13. sept. - Fuglsangscentret 

14. sept. - Hedensted sognegård 

15. sept. - Den Gyldne Hane i Kolding 

16. sept. - Hotel Hedegaarden i Vejle 

 

13. Bestyrelsesmøder i 2020 

16. marts 

20. april 

18. maj 

15. juni 



 

 

21. sept. 

26. okt. 

30. nov. 

 

14. Evt. 

Inge Mette skal give besked til sundhedscenteret i Kolding 

at DBS ikke længere har e n repræsentant der. 

 
 

 


