Referat af bestyrelsesmøde den 18.marts 2019 i foreningernes hus i Vejle.
Deltagere: Jan, Gert, Inge Mette, Bjarne, per, Tanja, Søren, Ruth, Jette og Anne Lise.
Afbud; Tove og Birthe.
Jan bød velkommen.

Takkede Bjarne og Gert for et langt og trofast samarbejde i bestyrlsen.
1) Tilføjelser til dagsordenen:
Generalforsamling. Punkt 11.
Radioteaterklubben. Punkt 9a.
Taxakørsel. (prisstigninger-egenbetaling punkt 5.
velfærdsteknologimessen. Punkt 11.
konference og hjælpemiddeludstilling, som finder sted på Fuglsangscenteret fredag den 22.
marts. Punkt 11.

2) God kendelse af dagsorden:
Dagsordenen blev godkendt.

3) godkendelse af referat:
Referatet blev godkendt.

4) nyt fra formanden:
a) HB:
Økonomi. Jan redegjorde for den økonomiske situation i Dansk Blindesamfund.
Jan fortalte om de politiske sager, som der lige nu arbejdes med. (Rehabiliterings området,
ledsagelse til personer over 67 år)
Lydaviser, der er tildelt 10 mio.kr.som fortrinsvis skal gå til udsendelse af lydaviser på en ny måde.
Hvornår? Måske i starten af 2020. Lydavisen vil blive digital.
Man skal forvente, at der vil være prisstigninger på overnatning på Fuglsangcenteret.
b) FU:
Det er ikke i orden, loven om dataforordning ikke bliver overholdt.
c) strategiopfølgning:
UDL Projektet: Kost og motion.
Det unge mennesker fremviste en app som skulle fremme socialt samvær og motion.
Man skulle kunne finde en ven til socialt samvær, motion og så er der instruktioner til øvelserman
kan udføre hjemme og en kogebog med instruktioner.
de unge mennesker er
til en konkurrence i Odense.
Jan tager til Odense og ser det. er der andre der vil med?

Handicapkørsel: Online bestilling fungere ikke, den er ikke tilgængelig, man kan ikke ændre
kørsels tidspunkt eller afbestille i appen og man kan ikke ringe og ændre i en online bestilling.
Hjemmesiden kan bruges, men burde rettes til for at være optimal.
Kun Dankort betaling ved online bestilling.

5) nyt fra kassereren:
Alle regninger er betalt, også revision.
Regnskabet blev underskrevet.
Gert har gjort klar til overdragelse af materiale til den kommende kasserere.
Det har været nødvendigt med ekstern hjælp med hjemmesiden. Efter en opdatering af
WordPress,var siden ikke tilgængelig for svagtseende.
På forsiden er der nu en beskrivelse af hvordan man åbner sidepanelet med Jaws ogZoomTekst.
Taxapriser:
Spørgsmål fra Søren angående prisstigninger på taxakørsel og egenbetaling.
Anne Lise oplyste, at der er en lille prisstigning i Vejle og Horsens.
Gert oplyste: stor prisstigning i Fredericia, lille stigning I Kolding.
Der tjekkes lige om, der har været prisstigninger på kontokørsel.
Egenbetaling uændret.
Gert forklarede om, refusioner af kørsel fra hovedkontoret.

6) nyt fra Konsulenterne:
Ikke meget nyt.
Der er kommet nye regler angående handicap skildt til personbiler.
Hvem der er omfattet
Anne Lise har efterfølgende rundsendt information om;antallet af aktivitets medlemmer,nye
muligheder for brug af sms betaling og??
Samarbejdet med CSV. .

7) temaklubber og undervisning:
Planlægning af næste års undervisningsprogram er i gang
Tove, IngeMette og AnneLise forfatter en tekst, til blad nummer 5, med opfordring til
medlemmerne om at komme med evt ønsker til næste sæsons fag i folkeoplysning, indslag i
temaklubberne, aktiveter m.m.
Samt de ønsker og forslag vi allerede har modtaget.
I håb om respons fra såvel medlemmer, som aktivitetsmedlemmerne.
I annoncen står kontaktpersonnernes. tlf. nr. og E-MAIL.
Kontaktpersonerne er
Tove Mikkelsen, IngeMette Rasmussen, Birthe C. Knudsen og Anne Lise Pedersen.
Temaklubber;
Klubværterne i Fredericia-Kolding, Vejle og Horsens, laver en fælles fyraftenstur sidst i juni,
bestemmelses sted ikke helt på plads endnu.

8) Kolding lydavis:
Anne Lise, Jan og Inge-Mette har holdt møde om ophør af Kolding Lydavis i dag.

der er aftalt en plan for en mulig løsning mht. produktion af en lydavis.
Anne Lise Laver et opslag om,at bestyrelsen arbejder på en løsning.

9) arrangementer og Evalueringer:
Tove deltager i dag i et arrangement i Kolding med Thorkild og Karina Adsbø.
Tove har rundsendt forslag til kommende arrangementer.
Lørdag 17.august FSC med grillfest. Kl.16, sluttidspunkt senest kl.23.
lørdag d.23.november Kim Larsen arrangement med Flemming Baade på Hotel Hedegården. tidspunkt
16.00-cirka 21.00

9( a
Radioteaterklubben:
Der skal findes nye lokaler. Søren forhører sig på Fuglsangcenteret om priser på leje af lokaler og
udstyr.

10) datoer for nye bestyrelsesmøder:
a) 15. april.
b) 20 maj.
c) 17. juni
Alle møderne afholdes i foreningernes hus Vejle fra 10.30-13.00.

11) eventuelt:
Jan har deltaget i årsmøder i DH i Horsens,Hedensted,Vejle og Kolding.
Generalforsamling:
Der er indkommet et forslag tildrøftelse på generalforsamlingen.
Dette forslag blev drøftet. CD til tilmeldte til generalforsamlingen er klar til udsendelse. Cden er
indtalt af Nota.
velfærdsteknologimessen.
Søren deltog og fortalte om messen.
konference og hjælpemiddeludstilling, som finder sted på Fuglsangscenteret fredag den 22.
Marts.
Hvem deltager?
Søren,Tove,Inge-Mette, Jan og Gert.
Referent:
den 01-04-2019
Inge-Mette Rasmussen

