Referat af bestyrelsesmøde d.22.okt 2018

Deltagere; Jan, gert, Inge Mette, Bjarne, Per, Tanja, Tove, Søren, Ruth og Birthe.
Afbud fra Jette og Anne Lise.

Jan bød velkommen.

1: tilføjelser til dagsordenen.
2:godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

3: godkendelse af referat.
Godkendt.

4:nyt fra formanden.
A; HB.
B; FU
Jan har rundsendt materialer.
C; opfølgning af strategi.
Vi går videre med planerne om udsendelse af Sørens brev vedr. foredrag.

5: nyt fra kasseren.
Vi har ca. 101.000 kr. i kassen.
Gert bemærker at busserne fra Egeskov er blevet noget dyre, det aftales at Gert og Tove skal kontakte
Egeskov og prøve at forhandle os til et billigere tilbud.
Vi må også tænke over om det kan være billigere med taxa hvis der kun er få der skal med.

Gert har været på kredskassererseminar. Han orienterer om hovedforeningens strategi med henblik på
nedlæggelse af kredsenes CVR-numre og overgang til et CVR-nummer.
Derfor er der nedsat en arbejdsgruppe.

6: nyt fra konsulenterne.
Birthe fortæller om ventetider på hjælpemidler i Kolding, nye medlemmer er frustrerede.
Birthe og Gert skal på IT-opgraderingskursus i nov.
Anne Lise og Helle har været til samarbejdsmøde med Vejle myndighed.
Konstruktivt men for kort tid.

7: temaklubber og undervisning.
IBOS har været i Vejle og Horsens, stor succes.
Der er planlagt julefrokoster i alle temaklubber.
Der har været en uheldig dialog med AOF i vejle vedr. madholdet.
Anne Lise er blevet kontaktet, det er ikke sædvanlig måde at samarbejde på.
Der er litteraturhold i Horsens.
Madhold i Vejle.
Der bliver annonceret om nye hold efter nytår.
Tanja vil gerne prøve at starte aktivitet op i Fredericia, måske som noget cafe.
Læsekreds i Fredericia er startet op.

8: forslag om nyt tidspunkt for afholdelse af bestyrelsesmøder.
Det vedtages at bestyrelsesmøderne fremover afholdes kl.10.30-ca.13.
9:
CSV-Kolding
Der er flere medlemmer der ikke er tilfredse med nogle medarbejdere på CSV I Kolding.

Det drejer sig om IT-udstyr.
Det aftales at Birthe prøver at finde ud af om der er flere, hun vil så sammen med Helle henvende sig til CSV
og myndighed i Kolding kommune .
Søren gør opmærksom på, at CSV kan købe undervisning samt ydelser til blinde indenfor IT hos hans firma
V.I. Data.

10: arrangementer og evalueringer.
A; UCL.
De 2 hold har arbejdet med vores oplæg og sendt materialer til os.
Vi er glade for at nogle studerende får Focus på nogle af vores problemer, det vil sprede sig så endnu flere
får viden om os.
Vi er enige om vi gerne vil være med hvis vi bliver spurgt igen.
B; Møde for nye medlemmer 9.nov på FSC.
Anne Lise og Birthe har det hele klar.
C; Bestyrelsesmøde d.21.jan2019 på FSC.
Der er bestilt frokost kl.12.00, mødelokale, eftermiddagskaffe og aftensmad kl.18.00.
d; Forslag til ture og arrangementer.
Vi skal komme med forslag d.21.jan.
Lige nu er der forslag om tur til Fur med blind guide, tur til Moesgaard og –emil Nolte museum.
E; Sommertur 2019.
Gert venter på forslag fra Kate.

11: nye datoer.
Bestyrelsesmøde d.19.nov kl 10.30-ca 14.00.

12: evt.
Tanja har haft kontakt til Sydtrafik vedr.evt brugerråd.

