
Bestyrelsesmøde d. 15. maj 2017 i Foreningernes Hus i Vejle fra kl.13.00-16.00 
 
Mødeleder: Jan 
Deltagere:  Gert, Tove, Inge-Mette, Bjarne, Jette Birgitte, Søren, Ruth, John,og Jan. 
Afbud fra Anne Lise, Birthe og Per. 
Jan bød velkommen. 
Bestyrelsen konstituerede sig således. 
Forman Jan Eliassen 
Kredskasserer Gert Weingardt. 
Næstformand og sekretær Tove Mikkelsen. 
Bestyrelsesmedlemmer 
Inge Mette Rasmussen, Bjarne Skou Nielsen, 
Søren Jensen, Per Hjørnelund. 
1.suppleant John Ammitsbøl 
2.suppleant Jette Birgitte Pedersen 
3.suppleant Ruth Tripp. 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt. 
2. Nyt fra formanden. 
a. HB. 
Thorkil har sendt brev at der er sat gang i processen med at få ansat ny direktør. 
Der er lagt op til ændringer i arbejdsgangene på hovedkontoret. 
b. FU nyt. 
Jan har rundsendt materialer. 
c. Opfølgning på strategi mødet 
Gert går videre med kredsfolder. 
Birthe og Inge Mette skal hjælpe. 
 
3. Nyt fra kassereren. 
a. Donationer. 
b. Kredsens økonomi pt. 
Vi har ca 155.000kr i kredskassen. 
4. Forslag 
a. Orientering om juleblads generalforsamlingen 
Per kommer med orientering til næste møde. 
b. DH årsmøder i vores kommuner 
Jan var til årsmøde i Vejle. Han oplevede en god tone og god debat. 
Der var en foredragsholder som fortalte om livet med et barn med Downs syndrom. DH 
skal have et arrangement i vejle fredag som Hans Eri Weiss deltager i. 
Inge Mette deltog i Kolding, Helle Rilay fortalte om sit arbejde. 
Jette deltog i Horsens. Her var en foredragsholder som fortalte om udfordringer efter at 
have mistet et ben. 
c. Indstilling til handicapråd 
Inge Mette er indstillet i Kolding. 
Anne Lise er indstillet i Hedensted. 
Jette tager papirer med til næste møde til underskrift. 
 
5. Arrangementer og evalueringer.   
a. Generalforsamling lørdag d. 8. april 2017 
vi vil fremover sende materiale til generalforsamling til indlæsning på hovedkontoret. 
b. Sommerudflugt 2017 



Der bliver ingen sommerudflugt i år. 
Vi talte lidt om lokale arrangementer i stedet for kredsarrangementer, f.eks.teaterture. 
c. Sommerferie 2017 – Harzen 
Der er 42 tilmeldte og 4 på venteliste. 
d. Medlemsdag på Fuglsangscentret i september 
Karen rasmussen kan ikke onsdag eftermiddag, vi kan prøve en lørdag i stedet. 
e. DH råd og nævn 
vi vil forsøge at invitere medlemmer fra råd og nævn og formanden fra Solgaven til at 
komme og fortælle hvordan det går til vores oktobermøde. 
f. Vinterfest 
 
6. Nye datoer. 
Bestyrelsesmøder i 2017: 
Mandag d. 19. juni, kl. 13-16 
Mandag d. 18. september, kl. 13-16 
Mandag d. 23. oktober, kl. 13-16 
Mandag d. 20. november, kl. 13-16 
 
 
Hovedbestyrelsesmøder: 
Fredag – søndag d. 30. juni – 2. juli 2017 
Fredag – lørdag d. 1. - 2. december 2017 
 
7. Evt 
   


