
 

Referat af bestyrelsesmødet d.20.november 2017 

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

Afbud fra Søren og Bjarne. 

 

Jan bød velkommen. 

 

1.  Godkendelse af dagsordnen 

Godkendt med ekstra punkt: samarbejde med sygeplejeskolen i Vejle. 

 

2.  Godkendelse af referat 

Godkendt. 

 

3.  Nyt fra formanden 

    a. HB. brev fra Torkild om nedsat syn 

Vi går ind for et samarbejde med foreningen Nedsat syn.Det kunne starte med invitation til 

dialogmøde. 

 

    b. FU-nyt 

Jan har rundsendt materialer. 

Fremover kommer der FU-referat umiddelbart efter FU-mødet. 

Der vil også ske en udvikling på vores hjemmeside. 

  

Ruth er bekymret for medlemsblade på punkt efter Nota har meddelt de ikke kan gøre det gratis. 

 

Det er nu vedtaget at alle blinde/svagsynede kan få handicapkørsel fra 1.juli 2018. 

 

    c. Opfølgning på vores strategi 

 

Vi mangler en skabelon med nyttige adresser,telefonnumre og lign til brug i bestyrelsesarbejdet. 

 

Vi ønsker også en Dropbox vi alle kan bruge og lægge ting ud på. 

 

Der er ønske om flere administratorer på Facebookgruppen. 

 

Kredsfolderen er næsten færdig nu. 

Gert skal finde ud af hvor den kan trykkes. 

 

     d. Konsulent nyt 

Legitimationskortet er på plads nu. Der fremgår ingen steder hvor længe det gælder. 

 

Vejle kommune giver stadig afslag på genbevilling af Daisyafspillere. 

 

e. Samarbejde med sygeplejeskolen i vejle. 



Vi har haft besøg af 2 personer fra sygeplejeskolen i Vejle. 

Vi beslutter at Jan skal være kontaktperson og derefter skal vi beslutte hvad vi indgår samarbejde 

om. 

  

  . 4Nyt fra kasseren 

Vi har 133.125 kr på kontoen. 

 

Anne Lise spørger om hun må give julegaver til dem som sidder alene . 

Det vedtages. 

 

5. Arrangementre og evalueringer 

    a.Møde for nye medlemmer på FSC. 

Der er kommet positive tilbagemeldinger. 

 

Jan foreslår der bliver evalueret når dagen er slut. 

 

    b.Vinterfest på oasen 

Godt arrangement med Søren Høg.  

Det lykkedes ikke at få højtaleranlægget til at virke. Vi må være flere der kan betjene det. 

  

    c.ideer til nye arrangementer i 2018 

Tove har haft kontakt til Køreteknisk anlæg i Fredericia. 

Vi tænker på Blinde kører bil og arbejder videre på strategiseminar om vi kan lave et 

weekendarrangement evt med festmiddag og bridgewalking næste dag. 

 

6. Nye datoer 

    Best. møde 19.02-2018 

    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.  

 
 

 


