Referat af bestyrelsesmøde d.18.febr 2019 kl.10.30-13.00.
Foreningernes Hus Vejle.

Jan bød velkommen.
Deltagere: Jan, Gert, Inge Mette, Per, Tanja, Bjarne, Tove, Søren, Jette, Ruth, Birthe og Anne Lise.

1 tilføjelser til dagsordenen.
Orientering om møde med Lions club i Vejle vedr Icaine.
Orientering om ophævelse af legat i Kolding.
2 godkendelse af dagsordenen.
Dagsordenen blev godkendt.
3 godkendelse af referatet.
Referatet blev godkendt.
4 nyt fra formanden.
a HB
Søren spurgte til brev fra sidste år vedr 2 medlemmer fra Nedsat syn. Jan har ikke hørt mere.
b FU
Jan har rundsendt materialer.
Foreningen mister medlemmer,der kommer forskellige bud på hvorfor.
c Strategi opfølgning.
Vi har afholdt møde i januar og vil arbejde på vinterfest med Ghita Nørby,Palsgård friluftspil,foredrag med
Thomas Wetche,weekendarrangementer i temaklubberne,fyraftensmøder,tur til Fur evt med ophold på
Hotel Amerika i Hobro,grillaften evt med musik og ølsmagning,nogle skal lære at betjene
højtaleranlæg,wellness på kosmetologskolen,orientering om nye affaldssystemer,IT-cafe med
temaer,lokale medlemsmøder igen i år.
D Blinde på arbejdsmarkedet.
Søren foreslår at blinde som er i arbejde bruges som mentorer.
Anne Lise vil gerne at der bliver sat fokus på hvad der går godt.
E Kassererposten.

Gert fraflytter kredsen, bestyrelsen foreslår Per Hjørnelund som ny kasserer.
5 nyt fra kassereren.
Gert gennemgik det foreløbige årsregnskab.
Per takkede for opbakningen til salg af juleblade, overskuddet er på 16.948 kr.der blev solgt 1018 blade.
6 nyt fra konsulenterne.
Det er lykkedes at få førtidspension til 2 yngre medlemmer i kredsen.Konsulentrne er blevet opgraderet på
IT-området.
Der har været nytårskur,der var information om bl.a. synslinjen.
7 temaklubber og undervisning.
8 materiale indlæst til generalforsamling.
Gert sender alt materiale til indlæsning på Nota.
9 arrangementer og Evaluering.
a kreds arrangementer i 2019.
Sommerfest på FSC
Arrangement med Kim Larsen musik.
Møde for nye medlemmer
Lokale medlemsmøder
b sommerferie udflugt i 2019.
Rejsen er annonceret i medlemsblad, der er tilmeldt 26.
10 datoer for bestyrelsesmøder i foråret 2019.
18. marts
15. april.
20. maj.
17. juni.
Alle møderne afholdes i foreningernes hus i Vejle fra klokken 10.30 til klokken 13.00.
11) Eventuelt.
Søren orienterede om vores mailingliste, den er oprettet og alle er inviteret.
Jan og Søren har været til møde med Lions om ny I-Caine. Der er lavet en ny udgave som Søren skal
afprøve.
Et legat i Kolding bliver nedlagt og pengene bliver fordelt mellem DBS og FDDB.

