
 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 28. maj 2018  

Sted : Foreningernes hus i Vejle 

Tidspunkt : 13.00 - 16.00  

Jan bød velkommen. 

Deltagere: Jan, Gert, Inge Mette, Bjarne 

Søren, Per, Tove, Ruth,og Anne Lise. 

Afbud fra Jette Birthe og Tanja. 

1) Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt. 

2) Godkendelse af referat. 

Referatet blev godkendt, ikke alle havde modtaget rettet referat, 

Tovegensender. 

3: Nyt fra formanden. 

A:HB. 

Jan orienterede om ny aftale med taxa 4 x 48, som giver 10 procent rabat til 

medlemmer af DBS. Det skal undersøges om det kun gælder medlemmer i 

de kommuner hvor aftalen gælder. 

B:FU. 

Jan har rundsendt materialer, der ønskes ingen uddybning. 

C: Strategiopfølgning. 

Lokaler til medlemsmøder er bestilt, Tanja har sendt spørgsmål som skal drøfte. 

Vi skal også til at finde ud af at sende tilbud om foredrag til f.eks. ældresagen og 

uddannelsesinstitutioner. Søren har tidliger lavet udkast til brev. 

Der skal gerne en helt blind og en svagsynet ud hver gang. 

Vi vil først sende brev ud og så ringe til stedet senere for at høre om de er interesserede. 

Vi skal alle forsøge at komme med forslag til Jan. 



 

 

D:Nyt fra konsulenterne. 

Anne Lise spørger om kredsen vil betale kørsel for konsulenterne til de møder 

hovedkontoret ikke betaler. 

Det vil vi. 

Konsulenterne har været til seminar d.22-24.maj. 

En regionskonsulent er fratrådt, der bliver søgt en ny. 

Man havde glemt at nævne lokalkonsulenter i sidste nummer af øjeblikket, det vil blive 

rettet til næste nummer. 

E:Emner til samarbejdsaftale. 

Sygehuse. Tilgængelighed og synlighed. Hvordan klarer vi os, hvordan sikres det vi ikke 

bliver glemt når vi sidder og venter.Tilgængelige informationsmaterialer.  

Orientering til f.eks. hjemmehjælpere om ikke at flytte vores ting i hjemmet. 

Speciallægers beliggenhed. 

 

F: Udkast til medlemsmøder i september. 

Tanja har lavet et fint oplæg til invitation til medlemsmøder. 

Vi skal starte kl.15.00 med kaffe og slutter kl.17.30 hvor vi har fået smørrebrød. 

Kørsel i strent nødvendigt omfang.Ingen deltagerbetaling. 

Der ønskes deltagelse af mindst et lokalt bestyrelsesmedlem samt forman, kasserer og 

lokalkonsulent. 

4: Nyt fra kassereren. 

Vi har lige nu 210.000kr på kontoen. 

5: Arrangementer. 

A: køreteknisk anlæg, blinde kører bil. Der er ikke så mange tilmeldte, vi har 

tilmeldingsfrist til 8.juni. 

B: Udflugt til Tirpitz Bunkermuseum. 

De kan ikke tage imod os lørdag d.1.sept, vi bliver enige om fredag.d.14.sept. 

 



 

 

6:Nye datoer.  

 Bestyrelsesmøde d. 18. juni 2018. 

 Bestyrelsesmøde d. 17. september 2018. 

 Bestyrelsesmøde d. 22. oktober 2018. 

 Bestyrelsesmøde d. 19. november 2018.  

 

7:evt. 

Søren foreslår man kan skiftes til at skrive referat. 

 

 

 


