
 

Referat af bestyrelsesmøde d.25.nov.2019. 

Jan bød velkommen. 

Deltagere; Jan, Per, Inge Mette, Tanja, Søren, Tove, Jette, Anders, Anne Lise og Birthe. 

Afbud fra Ruth og Erik. 

1: tilføjelser til dagsorden. 

2: godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

3: godkendelse af referat. 

Godkendt. 

4: nyt fra formanden. 

A: HB. 

B: FU. 

C;emne til strategimøde i januar. 

Evt. tur til Bakken i november/december. 

Hvad gør vi med vore ture og arrangementer. 

DH. 

Bør være et fast punkt på bestyrelsesmøderne. 

 

Jan bad om vores input til årsberetningen. 

5:nyt fra kassereren. 

Det går godt med salget af Blindes jul. 

Et medlem har betalt dobbelt kontingent i 3 år, der er betalt tilbage. 

Julegaver må koste 300 kr. 

Kassebeholdningen er ca. 206.000 kr. 

Regnskabet kan også laves på punktskrift. 



6:nyt fra konsulenterne. 

Der er mange besparelser i Kolding og Vejle. 

Konsulenterne har været til MUS-samtaler. 

7: temaklubber og undervisning. 

Kolding har fået 100.000 kr. Vi mangler forslag. 

Kend din by. 

Der er foreslået madklub for enlige. 

Der er arrangeret julefrokoster i Kolding, Fredericia, vejle ogHorsens-Hedensted. 

8: 2 emner til UCL. 

De vil gerne have noget med børn. 

9: evalueringer og arrangementer. 

A: møde for nye medlemmer. 

Godt møde med gode tilbagemeldinger. 

Der var 44 deltagere. 

B: Kim Larsen arrangement på Hedegaarden. 

Ikke alt var i orden, småkager manglede til kaffen, det var heller ikke heldigt der blev serveret drikkevarer 

under foredraget. 

Kl.21. var for tidligt at slutte. 

12.marts. Frokost og derefter foredrag med Marie Brixtofte på FSC. 

10: nye datoer. 

a) strategimøde på fuglsangcentret 13. Januar 2020 fra klokken 12.00 til 20.00. 

b) Marie Brixtofte 12. marts 2020 

c) bestyrelsesmøde den 17. februar 2020 i foreningernes hus. 

 

11: handicapkørsel. 

Ældrerådet i Faurskov kommune har fået gennemført at det skal være muligt at få byttepenge ved 

kontantbetaling op til 100 kr. 

Det er også sendt til ombudsmanden da det vil være rart med ens regler overalt. 



Dog har vi ikke problemer i Sydtrafik og Midttrafik med at vi skal have lige penge. 

Der skal arbejdes med ens regler på alle områder. 

 

12; evt. 

 

 

 


