
 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d.17.juni 2019. 

 

Jan bød velkommen. 

Deltagere: Jan, Per, Tanja, Søren, Erik, Tove, Jette og Anne Lise. 

Afbud fra; Inge Mette, Ruth, Anders og Birthe. 

 

1: tilføjelser til dagsorden. 

2: godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

3: godkendelse af referat. 

Godkendt. 

4; nyt fra formanden. 

A: HB 

Jan har rundsendt dagsorden til HB-mødet. EDB-lærerne har udfordringer med at få lov at bruge IT-

lokalerne på FSC.  

Vi går ind for en prisstigning fra 450 kr. til 475 kr. pr overnatning på FSC. Vi går også ind for legattilskud til 

30 overnatninger pr. år. 

B: FU 

C: Siden sidst. 

Mødet 11. juni blev aflyst da de skulle være færdige med projekt 31. maj. 

Der mangler forslag til emner til projekt med studerende.  

5; nyt fra kassereren. 

Det er ikke lykkedes at få papirerne overdraget til Per endnu. 

Regninger er betalt. 

Horsens tandemklub har modtaget tilskud på 5.000 kr. 

Kassebeholdning er 165.000 kr.  



 

 

6; nyt fra konsulenterne. 

Aarhus øjenafdeling er nu flyttet til Skejby. 

FSC afvikler et job workshop i dagene 26-29 september for unge, der skal søge, eller fastholdes i job, lære 
at søge job. 
 
Der har været god evaluering på det afviklede småbørnskursus på FSC af forældreforeningen, især det 
indlagte foredrag gav god inspiration.  
Der afvikles sommercamp en uge for unge over 18 år på IBOS 
Sommercamp en uge på Refnæs for børn/unge under 18 år. 
 
Ferie i juli for forældre med seende børn. 
 
Jette og Anne Lise har været til følgegruppe møde for Hedensted-Horsens området på Tale, høre, syn og ikt 
området. Der er klar til nye samarbejdsaftaler med både Horsens og Hedensted Kommuner. 
Horsens har fået hævet deres rådigheds beløb til selvvalgte prioriteringer fra 5000 kr. til højere beløb. 
 
Synsrådgivning optisk udredning tilkøbes fra Århus, besøgs dage onsdage.  
Der er ligeledes åbent hus for høreapparatbrugere onsdage. 
Der er mange børn unge sager fra begge kommuner, i samarbejde med skole psykolog rådgivnings området 
betalt fra sag til sag. Derfor ikke med i prisen på voksen udrednings aftalerne. 
Hedensted ønsker at få tilsendt alle ansøgninger, myndighed her selv træffer deres afgørelser. 
Den kommende aftale bliver på KL. service og prisniveau. 
 

7; undervisning og temaklubber. 

Program er klar i Vejle, i Kolding og Fredericia ønsker aftenskolen tilmeldinger inden dag og underviser 

findes. 

 8;Emner til medlemsmøde i september. 

Orientering fra hovedforeningen og lokalt. 

Orientering fra DH og handicapråd. 

Ledsagerordning. 

Lydaviser. 

Rehabilitering. 

Kortordninger. 

 9: Arrangementer og evaluering  

      Moesgaard den 3. juli. 

10: Nye datoer til bestyrelsesmøde. 

       Mandag den 16. september.     

       Mandag 28. oktober. 

       Mandag den 25. november. 



 

 

Alle møderne afholdes fra ti 30 til 13 i foreningernes hus Vejle. 

11; Evt. 

Søren har oplevet når han skulle betale på cafe eller restaurant at maskinen har spurgt om drikkepenge. 

Det er et problem at man ikke kan se at det står på skærmen, derfor kan man nemt komme galt afsted når 

man taster sin pinkode. 

Jan, Jette og Anne Lise har været i Horsens for at man kan finde en løsning på taktile afmærkninger til 

skraldespande. 

 

 

 

 


