
 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d.19.nov 2018 

Deltagere: Jan, Tove, Inge Mette, Bjarne, per, Tanja, Søren, Ruth, Jette og Anne Lise. 

Afbud; Gert og Birthe. 

 

Jan bød velkommen. 

 

1:Tilføjelser til dagsordenen. 

Blind.dk hjemmeside. 

Mailingliste til bestyrelsen. 

Dropbox. 

 

2: Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

 

3: Godkendelse af referat. 

Godkendt. 

 

4: Nyt fra formanden. 

A; HB 

Vi diskuterede om vi vil bede vores medlemmer om at bruge deres handicapkørsel til vore arrangementer. 

Det vil vi ikke. Vi mener handicapkørselen er beregnet til private formål. 

Vi diskuterede også et brev fra Nedsat syn og Thorkilds reaktion. Vi mener Nedsat syn skulle have 

undersøgt tingene inden de skrev til ministeren. 

Vi kunne ønske os mere dialog mellem DBS og Nedsat syn. 

Hvis der kommer eksklusion på tale er vores holdning nej. 

B; FU. 



 

 

Der er håb om at ledsagerordning til folk over 67 år efterhånden bliver indført. 

C; strategiopfølgning  

. Der er aftale med Ældresagen i Hedensted i febr. 

D; Hjemmesiden. 

Ikke alle synes den nye Blind.dk er let at bruge. 

E; Mailliste. 

Søren vil gerne lave en mailliste til os alle så vi kun skal sætte en modtager i modtagerfeltet. 

F; Dropbox. 

Vi beholder vores Dropbox, Tove skal sørge for at der kommer referater fra 2018 på. 

Søren og Gert følger op på dem der ikke er kommet på Dropbox endnu.  

G; evt. donationer. 

Jan er blevet kontaktet af Lions klub i Horsens vedr. et beløb til brug for Horsensmedlemmer. 

Inge Mette er blevet kontaktet om en mulig nedlæggelse af et legat i Kolding med opfordring til at søge et 

beløb til Koldingborgere. 

H; Ny stok. 

Jan er blevet kontaktet af en gruppe unge mennesker der er i gang med at udvikle en stok der minder om I-

Caine. Vi blev enige om at invitere dem til at komme til vores møde i januar og præsentere deres ide. 

I; I-Caine. 

Projektet gik lidt i stå, nu vil firmaet gerne gå videre. Jan og Anne Lise er blevet bedt om at komme til møde 

i januar. Søren vil også gerne deltage. 

 

Der er rundsendt materialer fra DH og handicapråd i Horsens og Hedensted. 

Thomas Wetche har rundsendt opfordring til at deltage i workshop d.9.nov. 

Jan, Gert og Anne Lise kunne ikke deltage grundet møde for nye medlemmer. 

Øvrige fra bestyrelsen var forhindret. 

Intet nyt fra Kolding og Fredericia. 

 

5: Nyt fra kasseren. 



 

 

Der er ikke noget fra Gert. 

Vi skal sørge for at alle bilag er sendt til Gert senest 17.dec.dev. 

Vores udgifter til bus er steget ret meget, vi skal kontakte andre selskaber og høre om priser. Der er et 

selskab i Horsens der muligvis kan gøre det billigere. Dog skal vi være sikre på vi får samme kvalitet som nu. 

Vi bør også prøve at forhandle med vores nuværende selskab. 

 

6: Nyt fra konsulenterne. 

Kredsen får efterhånden flere aktivitetsmedlemmer. 

Der er på nuværende tidspunkt ca. tilmeldt 14 aktivitetsmedlemmer i hele kredsen. 

Regionskonsulenterne vil gerne hedde socialrådgivere. 

Anne Lise orienterede om Hotline telefoner. 

Birthe har spurgt landets kollegaer, hvordan ventetider på sagsgange var i de forskellige kommuner. 
Svaret til Jan var: Fra få uger, til flere måneder. 
 

7; Temaklubber og undervisning. 

Madlavning er i gang. 

Der er tilfredshed med underviseren, komfurerne er en udfordring da de er med touch display. 

Vi har rykket på medlemsbladet med tilbud om undervisning. 

Der er arrangeret julefrokoster i alle klubber. 

 

8;Emne til UCL. 

Motion, sundhed og kost. 

Det drejer sig om de små ting man kan gøre i hjemmet. 

 

9: Arrangementer og evalueringer. 

A; Møde for nye medlemmer 9.nov. 

Der var 51 deltagere. Det var et motiveret hold. Et godt møde, stor spørgelyst. Der blev orienteret om DBS, 

hvad der er fokus på i kredsen. 



 

 

Om de forskellige teknologiske hjælpemidler, Computer med tale-ZOOM,, I-PAD, IPhone, Bee my eyes. 
Samt synstolkning. 
Dialog i fælles forum om hverdag med synstab for både pårørende, medlem og aktivitetsmedlem. Bedre, 
som opdelt i grupper. 
Ping-pong af konsulenterne, om hverdag med synstab, tips og ideer, i dialog mellem  
Disse, om hvilke tiltag der kan gøre hverdag bedre, styrke den enkelte i at dygtiggøre sig, i eget hjem, på 
kredskurser, på FSC m.v.  
Fælles sange, uden at kunne se tekst. 
Evaluering af deltagerne. God, Lang køretur for nogle. Dog betyder fælles opsamling ingen stor nye og 
usikre. 
 

B; Møde på FSC d.21.jan. 

Vi skal have ideer med til udflugter og sommerferie. 

Desuden får vi besøg af de unge mennesker der er ved at udvikle en stok. 

Vi skal også lave aftale om indlæsning af materiale til generalforsamling. 

 

10: Nye datoer. 

 Bestyrelsesmøde på FSC d. 21. januar 2019 kl. 12.00 - 18.00 

 Bestyrelsesmøder: 

 25. februar 2019 kl. 10.30 - 13.00 

 18. marts 2019 kl. 10.30 - 13.00 

 15. april 2019 kl. 10.30 - 13.00 

 20. maj 2019 kl. 10.30 - 13.00 

 17. juni 2019 kl. 10.30 - 13.00 

Generalforsamling 6.april 

2019  

 

11: Evt. 

 Der kan fra årsskiftet købes årskort til bus kørsel i hele Vejle Kommune for 400 kr. for folkepensionister. 

Der kan i Horsens købes årskort til buskørsel i hele Horsens Kommune for 365 kr. 
Hvorimod flekskørsel der kan benyttes af alle. I Horsens kun er i egen kommunerne, ingen venskabsaftaler 
med øvrige kommuner. 
 

 

 


