
 

 

Referat af bestyrelsesmødet d.18. sept kl. 13-16 i Foreningernes hus i Vejle. 

 

Jan bød velkommen. 

 

Deltagere: 

Jan, Gert, 

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

Afbud fra Bjarne og Birthe. 

 

1  godkendelse af dagsorden 

Ruth ønskede en tilføjelse om hjemmesiden. 

 

2 godkendelse af referat. 

Godkent. 

 

3 nyt fra formanden 

A HB 

DBS har fået ny direktør. 

Navneændring og synskriterie bliver ikke ændret. 

 

B  FU nyt. 

Jan har rundsendt materialer. 

Anne Lise påpegede at man skal huske de hørehandicappede når der forhandles medieforlig. 

C opfølgning på strategi. 

   

Gert har sendt et forslag til folder. 

Søren har sendt nogle forslag til rettelser. 

Gert undersøger om der er en skabelon der skal følges i kredsene. 

 



 

 

Det aftales vi skal have et seminar igen næste år. 

 

 Konsulent nyt. 

   

Der har været henvendelser til øjenlægerne, Anne Lise er blevet positivt modtaget. 

Konsulenterne har været på kurser og hørt om bl.a. om lovgivning om hjemmehjælp, personlig styret 

borgerassistance, anker og kørselsordninger. 

 

Et medlem i vejle har vundet en ankesag om Daisyafspiller. 

 

Anne Lise har invitationer klar til møde for nye medlemmer. 

 

 Kommunale handicap råd. 

Kandidater er klar til valg til handicapråd og DH. 

   

 Juleblade. 

Per har påpeget ønske om en anden skrifttype, men ved ikke om det kan lade sig gøre. 

Han har haft kontakt til alle der har solgt før, ikke alle kan påtage sig at sælge længere. 

 

   Valgmøder.    

Jan beder om datoer hvis muligt. 

 

DBS har 3 temaer, ledsagerordning til personer over 67 år, individuel handicapkørsel og lydfyr. 

 Undervisning, temaklubber. 

Der er chancer for madlavning kan komme i gang i efteråret, blomsterbinding og håndarbejde forsøges sat 

op i Vejle. 

 

Der har kun været 1 henvendelse i Kolding/Fredericia. 



 

 

 

I Horsens bliver der litteratur og yoga. 

Der blev talt om mulighed for at samle hold fra 2 kommuner et sted.     

 

Nyt om handicapkørsel i Horsens. 

Der kan nu bevilges handicapkørsel til blinde og svagseende i Horsens. 

 

Pensionister og ældre kan købe et årskort til 365kr til kollektiv trafik. 

 

Den landsdækkende handicapkørsel bliver ikke til noget, der kunne ikke findes en tilfredsstillende 

administrativ løsning. 

 

4 nyt fra kassereren. 

Der står 81.000kr. på vores konto. 

 

Der har været 2 flyttelegater.  

 

5 arrangementer, evaluering. 

   Harzen tur. 

Turen har været rigtig god. 

Det har været godt at også medlemmer fra andre kredse har været med. 

   

   Medlemsmøde den 23. sep på Hedegården. 

   

Der er nu 24. 

 

 Råd og nævn den 23. oktober. 

   Møde for nye medlemmer på fuglsangcentret  27. oktober. 

   Vinter-fest 11. november med Søren Høg.    

Der er bestilt på Oasen i Horsens. Vi skal have vores eget højtaleranlæg med. 



 

 

 

Jan bad om forslag til aktiviteter næste år til næste bestyrelsesmøde. 

 

6. Nye datoer. 

   Bestyrelsesmøde den 23. oktober  fra klokken 13 til 19. 

   Bestyrelsesmøde 20. november klokken 13 til 16. 

   Hovedbestyrelsesmøde den 1. december til 2. december. 

7. Eventuelt. 

Anne Lise har været med medlemmer i biograf i Horsens for at se synstolket film, Aldrig mere i morgen. 

 

Jan var til tandemklubbens jubilæum i Horsens. Jette fortalte at borgmesteren har været der senere. 

 

Ruth ønsker at alle bestyrelsesmedlemmer skal nævnes med tlf og e-mailadresser på hjemmesiden. 

 

Tove Mikkelsen 

d.12.okt. 

  

 


