
 

Referat af bestyrelsesmødet d.18.juni 2018 

 

Jan bød velkommen. 

Deltagere: Jan, Inge Mette, 

Bjarne, 

Per, Tanja, Tove, Søren, Jette, Birthe og Anne Lise. 

Afbud fra Gert og Ruth. 

 

1: Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt, dog ville Tanja gerne have en lidt anden form. 

 

2:Godkendelse af referat. 

Søren ønskede ikke at godkende da referatet er sendt for sent ud. 

Det bør være sendt ud senest 14 dage efter mødet. 

 

3: Nyt fra formanden. 

A;HB.Vi drøftede synslinjen, det skal diskuteres på HB-mødet.Vi vil gerne vide mere om hvorvidt det har 

gavnet. 

Det skal også diskuteres om regionskonsulenteren skal skifte navn, vi anbefaler. 

B;FU. 

Jan har rundsendt materialer. 

C;Strategi. 

Tanja har lavet et fint oplæg til invitation til lokale medlemsmøder.Tilmeldinger skal ske til Anne Lise og 

Tove. 

D; Lokale folkemøder. 

Vi skal blive bedre til at være med fremover. Derfor må vi også være opsøgende når vi finder ud af der sker 

noget lokalt så vi kan være med. 



Søren havde deltaget i flere spændende debatter i Vejle. 

E; Samarbejde med UCL. 

Jan, Anne Lise, Birthe og Tanja deltager næste gang. 

 

4: Nyt fra konsulenterne. 

 

1. Der er ansat ny regionskonsulent til august yngre mand: Kenneth Brehmer. 
2. Handicapkørsel for synshandicappede er pr. 1. juli muligt for synshandicappede uden 

ganghjælpemidler. Til fritidsbaserede aktiviteter, ikke læger, speciallæger, hospitaler. 
3. Movia har kollektiv fleks handicapkørsel med opsamling,i Øst Danmark, udfra skrift ikke i vores 

område. 
4. Ny pressemedarbejder, Christina, på hovedkontoret, vil sætte mere focus på konsulentordningen 

bliver synlig. 
 

Vil hjælpe lokal konsulentersammen med regionskonsulenterne, til gode historier, der synliggør 
livet med synstab. Med respekt for den/de historien handler om. 
 
Har sat fælles foto af alle konsulenterne med flag til markering af konsulentordningens 50 års 
eksistens på facebook. 
 
Det nye brev til bidragsydere er med pudseklud til brille, med focus på bidrag til DBs også anvendes 
til forskning, i håb om færre synshandicappede. 
 
Horsens Kommunikation og Teknologi (k.t.) har lavet 2 årige samarbejdsaftaler med såvel 
Hedensted, som Horsens og Odder Kommuner. På områderne: syn, IKT, tale,høreomsorg. 
Høreafprøvninger, bevillinger af høreapperatter, og hjælpemidler hertil går økonomisk via 
regionerne. 

På hjælpemidler inden for syn, IKT, tale kan K.Tefter afprøvning , ved behov bevillige op til 5000 kr. Herover 
går alt via Myndighed. 
Efter afprøvning hos K..T. sendes ansøgning for borgere fra Hedensted til kommunens egen myndighed, der 
sagsbehandler. 
.  
På de små hjælpemidler og support herpå meget, meget hurtig sagsgang 8-16 dage. 
er er meget konstruktiv og god samarbejde . 
 
Følgegruppen var til samarbejdsmøde 12/6. Hvor dagsorden var: 

Teknologiske hjælpemidler på syn, tale, høre områderne, .  
Samthvad der rører sig generelt på alle områder, børn, unge, voksne. Ventetider, der forsøges 
gøres så korte som muligt, på IKT må stadig forventes 8 uger. 
 
Kommunikation og teknologi Vejle. (CSV)  
Her afventer helle Riley og Anne Lise Pedersen dato på næste samarbejdsmøde, sammen med 
myndighed til efteråret. 



Samarbejdet er fint. Hurtig support på IKT området. Til tider lidt lange ventetider på rådgivning-
afprøvning,  
Køber nogle af deres ydelser hos andre kommunikationscentere. Det er stadig svært at få bevilliget 
en Viktor afspiller, umnæsten umuligt at få genbevillinger. 
Hurtig smidig afhjælpning ved udskiftning af talende ure, stokke m.v.  
 

Konsulentordningen fra hovedkontoret har sendt breve ud til bl. A. øjenlæger om: Det nu er muligt at blive 
aktivitetsmedlem på særligt indmeldelses skema. Med Folder om dette tilbud. 
Kredsens to konsulenter, har hver især kontaktet deres medlemmer i kreds, der manglede at betale årets 
kontingent. Dette for at sikre, de ikke blev udmeldt, uden at ønske det.  
IHorsens søger Ældresagen frivillige til efteråret, til at være ledsagere for borgere over 67 år. 
 
Der bliver spurgt til OrCam. Flere er glade for den, den giver lettelse i hverdagen men har også 
begrænsninger. 
  
5: Nyt fra kassereren. 

Gert havde ikke sendt noget. 

 

6:Arrangementer og evalueringer. 

Blinde kører bil d.16.juni. 

Stor begejstring, vi var 11 synshandicappede, der skulle heller ikke have været flere. Vi vil forsøge at lave et 

arrangement igen. 

 

Lokale medlemsmøder 

Fuglsangcentret den 10. september 

Den gyldne hane i Kolding den 11. september 

Sted: Hedensted Sognegård, Bytorvet, 8722 Hedensted. 

Dato og tid: Onsdag den 12. september kl. 15,00-17,30 . 

 

Sted: Hotel Hedegården, 7100 Vejle.   

Dato og tid torsdag den 13. september, kl. 15,00-17,30  

.d14.september Heldagstur til Tirpitz bunkermuseum. 

 

7. Nye datoer. 



 
 Bestyrelsesmøde d. 17. september 2018. 
 Bestyrelsesmøde d. 22. oktober 2018. 
 Bestyrelsesmøde d. 19. november 2018.  
 

8. Evt. 

 

 

 


