Referat af bestyrelsesmødet d.20.sept. kl.10-12 på Fuglsangcenteret.
Deltagere: Jan, Per, Inge Mette, Søren, Erik, Tove, Ernst, Bente, Anne Lise og Birthe.
Afbud fra Tanja og Jette.

Jan bød velkommen.
1; godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2; tilføjelser til dagsorden.
Under evt.
Hjælpere til vore arrangementer.
3; konstituering.
Vi konstituerede os sådan:
Formand Jan Eliasen
Næstformand Tove Mikkelsen
Kasserer Per Hjørnelund
Bestyrelsesmedlemmer:
Inge Mette Rasmussen
Søren Jensen
Tanja V Sørensen
Erik Gotfredsen
Suppleanter:
1.suppleant Ernst Bindzus
2.suppleant Jette Pedersen
3.suppleant Bente Kingo Mikkelsen
4; godkendelse af referat fra juni
Godkendt.
5; nyt fra formanden
Jan har rundsendt materialer han har fået tilsendt.
Under dette punkt diskuterede vi også indsamlingsvirksomhed, er den for aggressiv?
Hovedbestyrelsen er opmærksom på det.
Der bliver ikke længere ringet til medlemmer om kontingentbetaling fra All Ears, mange var for utrygge.
Vi skal være meget opmærksomme på tilskud fra hovedforeningen til f.eks. tandemklubber at de ikke er for
små.
6; nyt fra kassereren
Der er 290.000 kr. i kassen.
Der er søgt 16.000 kr. til temaklubben i Horsens til f.eks. Kend din by.
7; nyt fra konsulenterne
Konsulenterne har været på erfa-møde på FSC.
De har også haft samarbejdsmøde med Helle riley på zoom.
Kursus for familier med børn har været overtegnet, så der er arrangeret et ekstra kursus.
Der har været jobværksted i august.

Birthe har været holdkaptajn på Alt for damernes kvindeløb i Fredericia.
Der deltog 5 synshandicappede med ledsagere.
Nogle medlemmer har ønsket at kunne møde andre synshandicappede, birthe har formidlet kontakt,
senere må de selv finde ud af hvad de vil.
Der afholdes 3 højskoledage på Solgaven i Vejle.
8; arrangementer.
Vi har søgt midler fra coronapuljen til flere arrangementer og fået ja hver gang.
Kredsen dækker de sidste udgifter så arrangementerne bliver gratis at deltage i.
Næste arrangementer er medlemsmøder i oktober.
Vinter/julefest d.12.november.
Foredraget med Marie Brixtofte d.26.januar kan ikke lade sig gøre, vi vil gerne have det på FSC, Tanja
kontakter Marie efter kommunalvalget for at finde en ny dato.
Hvad kan vi gøre hvis et bestyrelsesmedlem eller konsulent ikke kan møde fysisk til et møde?
Her aftalte vi at vi så vidt muligt sørger for at de kan kobles på via zoom.
9; blindes Jul
Per mangler sælgere i Vejle da en sælger har været nødt til at melde fra.
Jan har været til møde med Blindes jul.
Bladet stiger til 30 kr næste år.
10; Eventuelt.
Der har været efterlyst hjælpere til vore arrangementer til medlemmer der ikke har nogen ledsager med.
Vi skal blive bedre til at finde frivillige der kan hjælpe med at finde ind, hjælpe med at få mad, komme på
toilettet o.s.v.
Næste bestyrelsesmøde er 15.nov., vi kan ikke være på FSC.

