
   

Referat af bestyrelsesmøde d.19.juni 2017 kl 13-16 i Foreningernes Hus i Vejle 

 

Mødeleder Jan. 

 

Jan bød velkommen til mødet. 

 

Deltagere Jan, Gert, Inge Mette, Bjarne, Per, Tove, Jette, Ruth, Anne Lise og Birthe. 

Afbud fra Søren og John. 

 

1. Godkendelse af Dagsorden. 

2.  

2.Nyt fra formanden. 

a.HB 

Jan har rundsendt materiale til HB-mødet i juni. Det handler rigtig meget om 

økonomi.Årsregnskab og revision skal godkendes. 

 

Ask Løvbjerg skal være tovholder omkring kommunalvalgs strategi.Jan skal være lokal 

kontaktperson. 

Jan har været til møde i Vejle omkring hvordan vi som organisationer kan lægge pres på 

politikerne. 

 

Folk som er udtrådt af hovedbestyrelsen bliver indbudt til festmiddag med ægtefælle. 

Jan bør til HB-møde lægge vægt på at få afklaret hvad der skal ske med lydaviserne og 

Notas strategi. Der skal bl.a. kæmpes for at der stadig bliver produceret blade og 

tidsskrifter på punkt.Der skal kæmpes for lydudgaver af bøger til alle grupperinger, nogle 

af vores medlemmer vil aldrig komme til at downloade. 

b.FU-nyt. 

Jan har rundsendt materialer. 



Der er bekymring omkring Kennedyinstituttet, der har været henvendelse til regionerne da 

der ikke er penge nok til specialundersøgelser. 

Offentligt ID-legitimationskort med foto kan bestilles fra 1.sep. 

Puljen til Handicapkørsel for synshandicappede uden ganghjælpemidler, Her er intet nyt. 

c.strategi. 

Der skal arbejdes videre med bl.a. lokal folder om kredsen. 

d.lokalt. 

 Jan har været til møde i Kolding om tilgængelighed i det offentlige rum, han opfordrer til at 

handicaprådee arbejder på der bliver flere af den slags møder, da det er vigtigt vi bliver 

synlige. Jette har været til møde i Horsens vedr renovering af Søndergade  Der var bl.a. 

arkitekter med. Der var en repræsentant fra ældrerådet og en fra handicaprådet og nogle 

foreninger. De blev bedt om at møde op med hver tre ting der er vigtige. 

 

 Hedensted kørselskontor har sendt info om : Handicapkørsel for synshandicappede uden 

ganghjælpemidler er anbefalet af Handicapråd, m. fl. Afventer videreforløb til fakta kendes 

om puljen hertil. 

I Horsens er det med i budget forhandlingerne 
19/5 måtte Kreds annullere bestilt stand om DBS på Kirketorvet i Vejle med Hans Erik 
Weiss, grundet dødsfald i familien, ingen kunne tage over. 
 

3. Nyt fra kassereren. 

a.kredsens økonomi p.t. 

Vi har ca 118.000kr i kassen. 

b. It-udstyr. 

Kredsen har indkøbt IT-udstyr til formanden, det har kostet ca.10.500kr.Kredsene skal 

stille udstyr til rådighed for forman og kasserer. 

Der søges kredsbevilling til hjælp til kørsel til kursus der ikke tilbydes i Vejle. 

Anne Lise har en tak fra lydavisens redaktør i Vejle for gave. 

 

Vejle medlem får kreds bevilling på 800 kr. Til fag i Århus vi ikke kan udbyde .  



Hedensted medlem grundet meget dårlig økonomi, har søgt bb 2 om legat til fritid-ferie. 
Med mindreårig barn  
 

4. forslag. 

a.orientering om juleblads generalforsamling. 

Flere kredse kender til sælgeren der ikke har betalt for solgte blade. Han har flyttet 

rundt i landet, der er ingen chancer for at få pengene hjem. Per havde forslag med om 

forhøjelse af beløb til sælgerne. Det vlev ikke vedtaget. Han foreslog også der skulle 

kunne sendes 25 blade ud til sælger i stedet for 50. Det blev ikke vedtaget. Det tredje 

forslag Per stillede var at det skal være muligt at kontakte firmaer om de ønsker at 

købe blindes jul. Det blev vedtaget at man må kontakte firmaer som ligger i kredsen. 

Det blev vedtaget at søge trygfonden om gule veste man kan tage på når man skal ud 

at sælge blade. 

Der er blevet gjort opmærksom på at skriftstørrelsen er blevet mindre de senere år. Per 

vil gå videre med det. Gert vil gerne være kontaktperson hvis der er behov. 

b. indstilling til handicapråd. 

Inge Mette er indstillet i Kolding, Jette i Horsens, Anne Lise i Hedensted, Thomas i 

Vejle, Brian bliver spurgt i Fredericia. 

c. samarbejdsaftale om hjælpemidler og udbud af kurser 

Vejle anvender samme udbud som 2016, med de fleste fag som tilbud. Keramik med 
spørgsmålstegn, da instruktør gennem 45 år er fratrådt, den nye har sagt fra. 
Egenbetaling kørsel tur-retur 40 kr fortsætter uændret i streng nødvendig omfang. 
Efter visitation af bestyrelsen. 
  Horsens tilbyder yoga og litteratur. 
Vi forsøger også om der er interesse i Kolding. 
Evaluering af samarbejdsmødet med CSV Vejle med Anne Lise og Helle, Jan havde 
afbud. 
Der er udbedret enkelte afspillere siden mødet. Der er aftalt mindst et årligt 
samarbejdsmøde. 

 

Anne Lise og Helle Riley har været til møde med CSV i Vejle.Der bliver stadig ikke 

bevilget daisy-afspillere i Vejle.Ellers var det et konstruktivt og positivt møde.  Der vil 

senere komme et dialogmøde med jobcenteret.  

 

Birthe fortæller at et medlem har fået bevilget briller med corneyglas. 



 

5.arrangementer og evalueringer. 

a.medlemsmøde. 

Lørdag d.23.sept.på Hedegården kl.12-16 med middag og kaffe. Jesper Holten og 

Abigail har sagt ja til at komme og fortælle os om Ghana og u-landsarbejde. 

b.råd og nævn. 

23/10 bst møde fra kl. 13-15,30 herefter møde med repræsentanterne i råd og nævn, samt 
regionskonsulent Helle Riley og Solgavebestyrelsens formand Kirstine Munk Bondesen m 
med afslutende et par stk. smørebrød øl og vand, ca kl. 18.00 i Foreningernes Hus. 

  c. Vinterfest. 

Lørdag d.11.nov med Søren Høeg der fortæller om at gå med sin førerhund fra Skagen 

til Faxe samt synger viser. 

 

5. Nye datoer. 
6. Tirsdag 12. september  Valg møde med politikerpanel, Anders Kvist som tovholder. 

I Hedensted Centret kl. 19-21.hos DH Hedensted. 
 
Fredag d. 27/10 kl. 11.00-16.00 møde med nye, konsulenter, formand og kasserer på 
FSC.   
Birthe og AnneLise har invitationer klar, bestilt bus, samt FSC. 
 
Bestyrelsesmøder i 2017: 
Mandag d. 18. september, kl. 13-16 
Mandag d. 23. oktober, kl. 13 -18 
Mandag d. 20. november, kl. 13-16 
 
 
Hovedbestyrelsesmøder: 
Fredag – søndag d. 30. juni – 2. juli 2017 
Fredag – lørdag d. 1. - 2. december 2017 

 

7. evt. 

Bjarne fortæller at han skal kursus på FSC med Blindes arbejde. Det er et 

kompetancegivende kursus for at klæde butiksansvarlige på så de fremover må tage 

praktikanter ind på Blindes arbejde. 

 

 



   

 

 


