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Referat af bestyrelsesmødet d.19.febr i Foreningernes Hus i Vejle.  

Jan bød velkommen.  

Deltagere:  

Jan, Tove, Gert, Inge Mette, Søren, Per, John, Jette, Ruth, Anne Lise og Birthe.  

Fraværende; Bjarne. 1 godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt med 

tilføjelser om DH og undervisning.  

2 godkendelse af referat. referatet blev godkendt.  

3 a nyt fra formanden  

Der har været afholdt ekstraordinært HB-møde.  

Jan og Gert deltog og har givet kort orientering.  

B nyt fra FU  

Jan har rundsendt materialer. c strategiseminar  

Vi har haft et rigtig godt strategiseminar.  

Vi har fået lavet en folder og et brev med tilbud om at komme ud forskellige steder, f.eks. 

Ældresagen og klubber og fortælle om DBS og de tilbud vi har 

 

Søren skal sørge for at lave en DropBox konto til os.  

Gert og Birthe skal sættes ind som administratorer på Facebook. D Spørgsmål vedr 

underskrifter hvis der søges penge fra f.eks.en kommune til tandemcykler. 

 

Inge Mette spurgte om kommunen så må sætte DBS som dem der søger.  

Vi kan ikke underskrive en sådan ansøgning, da DBS har retningslinjer for at søge 

fondsmidler.  

eTilgængelighed i Vejle.  

Søren orienterede om tilgængeligheden i Vejle.Han spurgte om hvor handicaprådet er i 

den sammenhæng.Der blevb foreslået at der skal tages billeder hvor 

problemerne er og at kredsen skal væra ansvarlig for at sende til teknisk forvaltning for at 

få det på dagsordenen til handicaprådet.  

Der kom forslag om at have focus på tilgængelighed som et større punkt på dagsordenen 

til mødet i maj.  

f konsulenterne  



 

 

Konsulenterne har været på nytårskur. Birgit Christensen fra IBOS var for at præsentere 

hjælpemidler.  

Konsulenterne har været til MUS-samtaler.  

Deres rygsække med hjælpemidler er blevet opdateret.  

g samarbejdsaftale  

Jan, Tove, Anne Lise og Birthe har været til mødemed studerende på Sundhedsskolen i 

Vejle.  

De havde fået 3 emner at arbejde med, nemlig borgere over 67 år uden ledsagerordning, 

tilgængelighed på borgerservice og unge på arbejdsmarkedet.  

De skal kommme med nogle forslag til løsninger.  

h Års beretningen Vi blev enige om et par tilføjelser.  

Forhandlinger med aftenskoler om fritidsundervisning skal i gang her i foråret.  

vi skal være opmærksom på at der også kan sendes opkrævninger elektronisk.  

4 nyt fra kassereren Gert gennemgik årsregnskabet fra revisoren.  

5 arrangementer og evalueringer 7 April generalforsamling  

Materialer skal indlæses med human tale. 16.juni. Køreteknisk anlæg i Fredericia. Der er 

lavet aftale om arrangement blinde kører bil.  

Vi starter kl.12.00 med frokost på FSC, vi skal være på køreteknisk anlæg kl.14.-17. Her 

køber vi kaffe med brød.  

6 nye datoer Best. møde 19.03-2018  

Generalforsamling 07.04-2018  

Best. møde 16.04-2018  

Best. møde 28.05-2018  

Best. møde 18.06-2018  

Best. møde 17.09-2018  

Best. møde 22.10-2018  

Best. møde 19.11-2018  

7. Evt.  

Gert har været til møde i kulturministeriet om Marrakech-traktaten.  

Han har også været til møde i Notas brugerkomite vedr udflytning til Nakskov. Der er 

meget store udfordringer.  



 

 

Der skal være møde igen 14.marts. 


