Referat af kredsgeneralforsamling DBS-Sydøstjylland d.7.april på Fuglsangcenteret.

Jan bød velkommen til generalforsamlingen.
Han måtte desværre starte med at beklage at der ikke som vi havde lovet kunne udsendes indlæste CD-er
da hverken Nota eller hovedkontoret kunne klare indlæsning.
Derefter gik vi til frokost og genoptog generalforsamlingen kl.13.15.
Vi holdt et minuts stilhed for afdøde medlemmer.
Bestyrelsen foreslog derefter Erik Gotfredsen som dirigent. Han blev valgt.
Jan fortalte at vi ikke kunne få et FU-medlem til at fortælle fra landsforeningen. I stedet kom Torben Koed
Thomsen fra HB.
Vi sang I Danmark er jeg født.

Derefter var der navneopråb.
Der var 28 stemmeberettigede.

Erik takkede for valget.
Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og læste derefter dagsordenen op.

Punkt 1: Valg af 3 stemmetællere.
Valgt blev Katja Pedersen,Nina Rasmussen og Jytte Nielsen.

Punkt 2: Godkendelse af dagsordenen.
Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 3. Bestyrelsens beretning ved Jan Eliassen.
Jan gennemgik årsberetningen.
Vi havde ved udgangen af 2017 ca 575 medlemmer.

Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder i løbet af året.
Bestyrelsen har arbejdet konstruktivt sammen med konsulenterne.
Bestyrelsen har i januar måned afholdt et seminar på FSC.
I februar var der et John Mogensen arrangement på Hotel Hedegården i Vejle.
April bød på Sort sol og generalforsamling.
Desuden havde Vejle og Horsens tandemklubber 40 års jubilæum.
I juni havde de 3 temaklubber en fælles tur til Givskud.
I august var der en vellykket tur til Hartzen.
September havde vi medlemsmøde med besøg af Jesper og Abigail Holten der fortalte om at være blind i
Ghana.
I oktober var der møde for nye medlemmer.
I november var vi på Oasen i Horsens hvor Søren Høeg fortalte om at gå med sin førerhund fra Skagen til
Faxe.
Temaklubberne har alle afholdt julefrokoster.
Kredsen har igen i år udbudt fritidsundervisning i samarbejde med aftenskolerne. Desværre har en del hold
måttet aflyses.
Der køres tandem i Horsens, Vejle og Fredericia, dog ikke alle steder under DBS. Desuden er der svømning i
vejle.
Kredsen er i dialog med kommunikationscentrene.Kredsen er repræsenteret i handicapråd og DH i alle
kommuner.
Jan takkede kredskonsulenterne for deres store arbejde.Desuden tak til bestyrelsesmedlemmer, klubværter
og andre der har gjort et stykke arbejde.
Herefter ønskede han alle en god generalforsamling.

Der blev spurgt til hvad regionskonsulenten havde fortalt på et møde. Der blev svaret at det var en generel
orientering om regionskonsulenternes arbejde.
Et medlem fortalte om glæden ved at være tilkendt handicapkørsel.
Der blev spurgt om man kan pålægge et handicaprådsmedlem at deltage i generalforsamlingen.

Der blev nævnt at gøre tjenere der serverer for os at de skal huske at sige når de sætter en tallerken eller
kommer med drikkevarer.Der blev spurgt om Notas brugerkomite stadig eksisterer. Det hedder nu
brugergruppe. Gert sidder der for FDDB.
Der blev også spurgt til informationsarbejde i kredse.
Vi har været i samarbejde med sygeplejeskolen i Vejle. Dette skulle gerne munde ud i nogle pjecer og
kendskabet til os udbredes.
Så blev der spurgt til strategiseminaret, har der været forslag der har ført til noget.
Jan svarede at vi bl.a. vil gå ud til ældreklubber og uddannelsesinstitutioner for at fortælle om DBS sådan at
folk der ikke kender os og er berettigede til medlemskab kan blive medlemmer. Vi vil også holde mindre
lokale medlemsmøder i stedet for et stort.
Et medlem gjorde opmærksom på at en gruppe medlemmer samles ca hver 14.dag for at aflytte hørespil og
radioteater.
Der er mange vejarbejder med store gener for os rundt om i kredsen. Vi forsøger at gøre kommunerne
opmærksomme på vores problemer.
Der kommer muligvis en tandemklub i Kolding, dog ikke kun for synshandicappede.

Til sidst blev der spurgt om udsendelse af materialerne til generalforsamlingen bliver eftersendt.
Vi kan ikke lave det på lyd, men det kan sendes på mail.

Herefter blev årsberetningen godkendt.

Punkt 4: årsregnskabet ved kasserer Gert Weingardt.
Gert gennemgik regnskabet.
Kontingenter
2016 157.000kr
2017 157.000kr
Gaver
2017 7.500kr
2017 22.000kr

Fester og udflugter
2016 22.000kr
2017 47.000kr
Kredsbevillinger
2016 21.000kr
2017 18.000kr
Møder
2016 54.000kr
2017 70.000kr
Administration
2016 57.416
2017 68.000krResultat
2016 overskud 31.500kr
2017 underskud 18.000kr
Kapitalplejen gav i 2016 overskud på 104.000kr
2017 50.800kr
Formue ved årets udgang var på 1.35 mill.kr

Tilgodehavender kørselsomkostninger
2016 39.000kr
2017 50.000kr
Bankkonto
2016 81.000kr
2017 112.000kr
Kredsens formue
2016 1.487.000kr

2017 1.480.000kr

Revisor har fundet at kredsregnskabet er ført korrekt, der er ingen bemærkninger,alle bilag er kontrolleret.

Gert vil fremsende regnskab hvis ønskes.
Regnskabet blev godkendt.

Punkt 5: indkomne forslag
Der var ingen forslag.

Punkt 6: Valg.
Valg af kredskassere.
Gert Weingardt blev genvalgt.
Derefter valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Inge Mette Rasmussen
Søren Jensen
Per Hjørnelund
Tanja Sørensen
Hver kandidat fortalte lidt om sig selv.
Resultatet blev
Inge Mette Rasmussen 20 stemmer
Per Hjørnelund 16 stemmer
Tanja sørensen 19 stemmer
Søren Jensen 15 stemmer

Valg af 3 suppleanter

John Ammitzbøl
Jette Pedersen
Ruth Trip
Søren Jensen

Resultatet blev
Søren Jensen 21 stemmer
Jette Pedersen 20 stemmer
John Ammitzbøl 11 stemmer
Ruth Trip 11 stemmer
Efter omvalg blev Ruth Trip valgt med 14 stemmer

Punkt 7: beretning fra FU ved Torben Koed Thomsen
Torben startede med at beklage at der ikke kunne komme et FU-medlem.
Torben syntes det havde været en god oplevelse at deltage i vores generalforsamling.
Han ønskede tillykke til de valgte bestyrelsesmedlemmer, der er meget at tage fat på også nu hvor der
kommer andre foreninger for synshandicappede.
Der arbejdes lige nu meget med hvordan fremtidens lydaviser skal laves.
Der er lavet en medieaftale, den er dog stadig under forhandling.
Licensen afskaffes, man ved endnu ikke hvordan synshandicappede der har været fritaget for at betale
licens vil blive kompenseret.
TV2 er pålagt at lave udsendelser med synstolkning. Det er endnu ikke sket.
Der blev i 2016 afsat 40mill.kr til handicapkørsel. Desværre kunne ministerierne ikke finde ud af at
administrere.
Der er nu efter lovforslag lavet aftale om at fra 1.juli 2018 skal alle blinde og svagsynede være omfattet af
ordningen.

Et andet område der har været arbejdet med er tilgængelighed til og på stationer.Det går langsomt
fremad.
Der blev også gjort et stort arbejde for synliggørelse ved kommunalvalget sidste år.Valgloven er igen lavet
om så blinde selv kan udpege en hjælper ved valghandling.
Folketinget har vedtaget lov om offentlig legitimationskort. Det skal udstedes af borgerservice. Det er
desværre forsinket.
Der har i løbet af sidste år været drøftelser af foreningens navn og medlemskriterier.Navn og
medlemskriterier beholdes.
Dog er det besluttet at åbne op for aktivitetsmedlemmer. Det er dem der ligger mellem 10 og 33 procent.
De vil kunne deltage i sociale aktiviteter på lige fod, de kan ikke vælges ind i bestyrelser eller stemme ved
generalforsamlinger.
Der er sat samarbejde med mindre diagnosegrupper i gang.DBS har ansat en rehabiliteringschef som skal
arbejde med bl.a. nyblindekurser.
Der kæmpes stadig for et nationalt ressource-center.
Alt for mange synshandicappede i den arbejdsdygtige alder er uden beskæftigelse, det kæmpes der også
for.
På FSC er taget ved at være færdigt, et stort ønske er at få gjort noget ved svømmehallen.
Eu har vedtaget en bekendtgørelse om persondatafordning.
Erik takkede Torben for orienteringen.
Der var spørgsmål om informatørordningen og antal medlemmer på landsplan.
Der er nogle der underviser taxa og buschauffører.
Medlemstal på landsplan er omkring 8.000.
Et medlem synes det er i orden vi skal betale medielicens,da vi har synstolkning på mange programmer.
Får aktivitetsmedlemmer de samme rabatter som os på FSC? Det gør de.
Ansætter DBS selv synshandicappede på normale vilkår?
Torben kunne ikke svare på det.
Der blev spurgt om DBS har haft nogen indflydelse på udflytningen af Nota.
DBS har protesteret, men regeringen fastholder.

Punkt 7:Evt
Der var lidt utilfredshed med at materialet ikke indlæses.

Jan takkede for fremmødet til generalforsamlingen.

Referent Tove Mikkelsen

