Referat af bestyrelsesmødet d.26.okt på Fuglsangcenteret.
Jan bød velkommen.
Deltagere;
Jan, Per, Tanja, Søren, Inge Mette, Jette, Anne Lise og Tove.
Afbud fra Ruth, Birthe, Erik og Anders.

1 godkendelse af referat.
Referatet blev godkendt.
2 nyt fra formanden.
Der var ikke meget nyt.
Jan har haft kontakt med Jonna fra Solgaven, det transportable anlæg kredsen købte står nu på Solgaven i
Vejle. Det er for stort for os at transportere rundt, derfor tænker vi at give det til Solgaven da en del af
pengene til det blev doneret af et medlem.
Da der ikke har været mange aktiviteter i år på grund af corona foreslog Jan at vi næste år lader alle
arrangementer være gratis.
Tanja foreslog vi sender en hilsen til alle medlemmer med et brev og evt. gavekort inden jul. Vi fandt begge
ideer gode, Jan skal nu arbejde videre med Tanjas forslag.
Kredsen havde fået 5.000 kr. fra Schurs Støttefond i Horsens, de står stadig til os når vi kan gennemføre et
arrangement
Vi skal afholde vores strategiseminar d.22.febr 2021.. Jan vil invitere Gitte Michelsen til at komme.
3 nyt fra kassereren.
Blindes jul er blevet en uge forsinket på grund af en konkurs.
Det er ikke helt klart om det er trykkeriet eller vognmanden. Per venter at modtage bladene i løbet af ugen.
Søren spurgte om der er særlige forholdsregler for sælgerne.
Det er der ikke, det anbefales at bruge mundbind og handsker, evt. have en bøtte med til penge, nogle
sælgere vælger at bruge egen mobile Pay hvis købere gerne vil betale på den måde. De overfører så
selvfølgelig til kredsen bagefter.
Vores kassebeholdning er lige nu på 229.000 kr.

Et medlem er bevilget en I-Caine og telefon fra Lions Club i Horsens.
4 håndtering af covid 19 situationen angående arrangementer og lignende.
Jan har haft kontakt til alle kredsene for at høre hvordan de har håndteret situationen.
Det er meget forskelligt, nogle kredse har ikke kunnet gennemføre deres arrangementer, andre har
gennemført med mindre deltagelse. Lige nu er der et forsamlingsforbud på 10 personer ved mange
arrangementer. Derfor afholdes heller ingen julefrokoster i kredsen.
Det giver også store udfordringer lige nu med medlemmer der ser lidt, de kan ikke længere se hinanden, og
meget dårligt hørende har også svært ved at være med.
Næste år vil vi forsøge at holde arrangementer i forårs og sommermånederne.
Vi har ventet på en udmelding fra hovedforeningen.

5 generalforsamling den 7. november.
Vi diskuterede om vi kan gennemføre generalforsamlingen hvis vi kun må mødes 10 personer.
Der er nu kommet en afklaring, vi kan gennemføre da FSC er et konferencecenter.
Vi skal overholde de retningslinjer der er.
Det er afstandskrav, alle skal sidde, og maden skal serveres i lokalet hvor generalforsamlingen sker.
Der er lige nu 39 tilmeldt, heraf er 12 ledsagere og 2 aktivitetsmedlemmer. Ask kommer fra FU.
Egeskov Turistfart er bestilt så vi er sikre på der er plads nok i bussen.
6 nyt fra konsulenterne.
Konsulenterne fra Fyn, Sønderjylland, Vestjylland og Sydøstjylland har været til gruppemøde i september.
De havde et tema om demens, med focus på at der skelnes mellem demens og ikke kun synsforstyrrelser.
Konsulenterne har i løbet af sommeren ringet til samtlige medlemmer, flere har indtryk af at rigtig mange
ikke har følt ensomhed under coronakrisen. Konsulenter i andre kredse har oplevet det anderledes, deres
medlemmer har følt ensomhed og fortvivlelse.
Dialogmøde med kommunikationscentrene er udskudt på ubestemt tid. Der bliver muligvis afholdt et
onlinemøde.
Konsulenterne kører ud igen, de må kun besøge en pr. dag en gang om ugen, enten akut eller nyt medlem.
Hedensted og Horsens skifter afspillere og talende ure ud, det går knap så hurtigt med computere.
Horsens har lavet ordning at borgere der har brug for hjælp til vasketøj ikke længere kan få hjælp fra en
hjemmehjælper men skal aflevere det til et firma. Det giver store udfordringer for borgerne. Det er noget

DH og DBS bør protestere imod.
7 eventuelt.
Jan og Inge Mette var til DH årsmøde i Kolding, det var aflyst andre steder. Det gav anledning til spørgsmål
om proceduren med godkendelse af årsberetning og regnskab, det blev løst ved at bestyrelserne(DH)
godkendte dem.

