Referat af bestyrelsesmødet d.18april kl 13-16 i
Foreningernes Hus i Vejle.
Mødeleder: Jan
Deltagere: Jan, Gert, Tove, IngeMette, Bjarne, Anne Lise,
Per, John og Ruth.
Fraværende Søren,Jette og Birthe.
Jan bød velkommen, en speciel velkomst lød til de nye i
bestyrelsen.
Derefter konstituerede bestyrelsen sig således.
Forman Jan Toftegaard Eliasen, Horsens
Næstformand og sekretær Tove Mikkelsen,Kolding
Kasserer Gert Weingardt, Vejle
Bestyrelsesmedlemmer
Inge Mette Rasmussen, Viuf
Bjarne Skov Nielsen, Hovedgård
Per Hjørnelund, Hedensted
Søren Jensen, Vejle
1.suppleant John Amnitsbøl,Horsens
2.suppleant Jette Birgitte Pedersen, Horsens
3.suppleant Ruth Trip, Vejle

1. Tilføjelser til dagsorden.
Ingen
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt.

3. Opsamling fra sidst.
4. Nyt fra formanden.
a. HB.
b. FU nyt.
c. Nyblinde kurser i efteråret 2016.
d. Julebladesælgere (Per).
Det blev besluttet at der sættes en tekst i næste
medlemsblad hvor der gøres opmærksom på at Per er ny
julebladsdistributør.
Han har brug for kontakter til sælgere.
Ruth spørger om det er muligt at få et indslag på
P4Trekanten.
Gert ønsker ikke længere at tage imod tilmeldinger til vore
arrangementer, det bliver besluttet at Tove og Bjarne skal
stå for det. Det vil blive annonceret på medlemsbladet.
5. Nyt fra kassereren.
a. Legater og donationer.
Der er et flyttelegat på 5000kr.
Vi anbefaler.
Horsens tandemklub søger om 5000kr til hjælp til kørsel.
Det vedtages.
b. Kredsens økonomi pt.
Der står 196.000kr på vores konto lige nu.
Der er gået kontingenter ind for langt de fleste på
nuværende tidspunkt.

Der er kommet nye satser for honorarer til formænd,
kasserere og sekretærhjælp.
Den julebladssælger der har snydt flere kredse bliver nu
politianmeldt.
Gert fortæller at hans kredsmaskine har været gået ned, det har været dyrt at få den i orden igen, han
ønsker en løsning på en back-up så der ikke mistes vigtige informationer.
Det besluttes at der købes enNAS, en ekstern hartdisc der er krypteret.Den koster 2500kr, det
bevilges.

6. Arrangementer og evalueringer.
a. Generalforsamling.
Der var nogle kritikpunkter, bl.a. om regnskabet.
Gert fortæller at man kan kræve regnskabet læst op på
generalforsamlingen.Vi må finde en brugbar løsning.
Detblev diskuteret om vi skal starte med at synge, vi bliver
enige om at det skal vi.
Vi skal være meget opmærksomme på hvor mange
stemmeberettigede der er tilstede, vi skal også være
opmærksomme på at kuverterne til stemmeafgivelse er
tomme.
Vi skal gøre mere ud af at fortælle hvordan
stemmeblokkene bruges.
b. Sommerudflugt 2016 til Bakken d. 13. - 15. juni.
Der har været 10 tilmeldinger, Gert kontakter dem og
meddeler at turen ikke bliver til noget.
c. Endagstur i august ?
Bjarne har kontaktet den Fynske Landsby, han arbejder videre med det.
Ruthforeslår en tur på et køreteknisk anlæg.

d. Medlemsmøde d. 21. september 2016.

Anne Lise har haft kontakt til øjenafdelingen på Odense
Universitetshospital og Kennedyinstituttet.
7. Nyt fra konsulenterne.
Intet nyt.
8. Undervisning og temamøder.
Anne Lise har fået priser på undervisning i Horsens.
Det koster 20kr pr lektion.
Intet nyt fra Vejle.
Tove Og Inge Mette får til opgave at tage sig af Fredericia.
9. DH råd og nævn.
Handicaprådet i Hedensted arbejder med udkast til
handicappolitik.
DH afholder dialogmøde d.26.april.
Inge Mette er kommet ind som suppleant i bestyrelsen på
CSV i Kolding.
10. Møder og meddelelser.
a. HB møder 2016:
d. 11.-12. marts
d. 10.-12. juni
d. 11.-12. nov.
b. Bestyrelsesmøder 2016:
d. 23. maj - kl.13.00-16.00

d. 20. juni - kl.13.00-17.00
d. 19. sep. - kl.13.00-17.00
d. 10. okt. - kl.13.00-16.00
d. 21. nov. - kl.13.00-16.00
11. Nyt fra medier.
a. Hjemmesiden.
Gert,Sofia og Inge Mette vil sammen gå hjemmesiden
igennem så vi kan få rettet op på den.
12. Evt.
Tove mangler mailadresser og telefonnumre på de sidste
suppleanter til vores interne telefonliste.

