
 

 

Referat af bestyrelsesmødet d.17.sept 2018. 

Deltagere: Jan, Gert, Inge Mette, Tove, Søren, Jette, Ruth, Anne Lise og 

birthe. 

Afbud fra: Per, Bjarne og Tanja. 

 

Jan bød velkommen. 

Punkt 12 på dagsordenen blev annulleret.  

  

1) Tilføjelse til dagsordenen. 

Birthe ønsker et forslag om ændrede mødetider. 

 

2) Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

 

3) Godkendelse af referat. 

Godkendt. 

 

4) Nyt fra formanden.  

 

A) HB. 

Rehabiliteringsplan. 

BL.a. vil DBS bruge penge til psykologhjælp til nyblinde. 

Der skal også tages fat i blinde børn fra de er helt små og de skal følges op 

på resten gennem skole og uddannelsesforløb. 

Der skal arbejdes meget mere på at få ledsagerordning efter 67 år. 

Der skal arbejdes med hvordan foreningen skal se ud i fremtiden, der skal 

nedsættes flere udvalg bestående af HB-medlemmer medlemmer fra stående 

udvalg og interesserede  medlemmer. Der skal annonceres via 

medlemsbladet. 



 

 

Det er blevet vedtaget at medlemmer der ikke har betalt kontingent senest 

1.august bliver slettet, man kan blive meldt ind igen og kan så ikke søge legat 

i 2 år. 

B; FU. 

Jan har rundsendt materialer. 

B)  

C) Strategiopfølgning. 

Vi skulle have fundet adresser og telefonnumre til forskellige steder 

som Ældresagen og skoler osv så vi kan komme i gang med at sende 

Sørens brev med tilbud om besøg. Det bliver udsat til foråret, vi skal 

hver især finde nogle forslag og sende til Jan. 

 

5) Nyt fra kassereren. 

Vi har ca 144.000kr på kontoen. 

Vi har fået en gave fra et medlem på 1.000kr. 

Søren foreslår at kredsen får en mobile pay-konto, mange har ikke 

kontanter. 

Gert skal undersøge. 

 

6) Nyt fra konsulenterne. 

Birthe har mange nye medlemmer og har rigtig travlt. 

Anne Lise og Helle Riley skal til samarbejdsmøde med myndighed og 

synsområdet d.2.okt. 

 

7) Temaklubber og undervisning. 

Kolding-Fredericia temaklub skal til Gram slot d.24.sept. 

Vejle og Horsens får besøg fra IBOS med hjælpemidler. 

Undervisning. 

Kolding og Fredericia. Ingen tilmeldinger. 

Vejle.Madlavning for mænd. 

Horsens. Litteratur.  

 

8) Juleblade. 



 

 

Per vil gerne vide om vi fra bestyrelsen ønsker at få juleblade at sælge, 

Birthe vil sende forespørgsel og samle op så Per kan få at vide hvem 

der ønsker blade. 

 

9) Deadlines for udsendelse af materiale både internt og eksternt. 

Dagsordener udsendes en uge før møde. 

Referater fra bestyrelsesmøder skal være udsendt 14 dage efter mødet, 

ændringer sendes inden 8 dage. 

Referat af kredsgeneralforsamling skal være klar til bestyrelsen en måned 

efter. 

Materiale til medlemsbladet skal sendes til Anne Lise og Bjarne senest 

torsdag før deadline. 

Hjemmesiden. Der bliver sat på en gang om måneden ca.d.første. 

Årsberetning og regnskab skal være klar senest 1.febr med henblik på 

indlæsning. 

Vi aftaler et bestyrelsesmøde d.21. jan 2019 på FSC. 

 

10) Arrangementer og evalueringer. 

A) Medlemsmøder. 

Vi drøftede forløbene i byerne. 

Vi var tilfredse med fremmøderne.Desværre blev Gert syg tirsdag så der ikke 

var højtaleranlæg i Kolding. 

Der var et forslag i Fredericia om måske en cafe, Tanja vil gerne være 

tovholder. 

Flere kendte ikke til ledsagerkortet fra DH. 

Kolding, her kom forslag om at kunne købe et kort der kan bruges når man 

skal bruge et toilet på en banegård. Ikke alle har et betalingskort som 

f.eks.dankort der kan bruges til betaling på efterhånden alle banegårde. 



 

 

Der blev spurgt om der kan laves et også taktilt ID-kort til hjemmehjælperne. 

Mange føler sig utrygge når der kommer en og siger det er fra hjemmeplejen. 

Hvordan kan man som blind komme af med sit storskrald? 

Et forslag var en ordning hvor en flexjobber via kommunen kan hente det. 

Vejle. Nogle oplever misforståelser mellem læge og patient. 

Der var et ønske fra handicaprådsmedlemmet om at alle hjælper med at 

holde øje med hvilke lydfyr der fungerer. 

Horsens. 

Der var drøftelse af support på IT-området.Der var et ønske om at gøre dette 

møde lidt længere da det dækker 2 kommuner. 

Gode møder, næste år vil vi nøjes med at få serveret kaffe med brød. 

 

B)  

Bunkermuseum. 

Det var en god tur, dog lidt lang dag. 

C) Møde for nye medlemmer d. 9. november 2018. 

Invitationer er klar, bus er bestilt. 

D) Strategiseminar på FSC i januar 2019. 

Vi holder et bestyrelsesmøde d.21.jan med frokost, klargøring af materialer 

der skal sendes ud før generalforsamling. 

Der er bestilt på FSC. 

E) Forslag til ture/udflugter. 

Vi skal komme med forslag til næste bestyrelsesmøde. 

F) Sommerferie 2019. 

Gert kommer med forslag fra Kate. 

 

11) Nye datoer. 



 

 

 

 Bestyrelsesmøde d. 22. oktober 2018. 

 Bestyrelsesmøde d. 19. november 2018 

 

12; Kan vi ændre mødetider? 

Birthe vil gerne hvis vi kan møde før, det passer bedre med 

hendes tog. 

13;evt. 

Jette orienterer om samarbejdet i handicaprådet i Horsens. 

 

 

 

 


