
Referat af Bestyrelsesmødet den 29. feb. 2016 på solgaven .  

 

 

Mødeleder.  

Jan.  

 

Jan bød velkommen og takkede Hanna for godt samarbejde.  

 

Deltagere.  

Jan, Gert, Bjarne, Hanna, Jeanett, Inge Mette, Anne Lise, Birthe, Tove og Jette.  

Fraværende Per.  

 

1. Tilføjelser til dagsorden.  

Ingen.  

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.  

Godkendt.  

 

3. Opsamling fra sidst  

Gert orienterede om forhandlinger med Centrum Rejser. Der er et forslag om tur 

til Bakken 13.15.juni.  

Pris 2795 eller 2995kr afhængig af deltagerantal.  

Vi var enige om de andre forslag blev for dyre.  

Der blev talt lidt om arbejdsmiljøet på Fsc.  



Der har været en del udskiftninger på stedet.  

 

4. Nyt fra formanden  

a. HB.  

Der skal være HB-møde 11-12. marts.  

b. FU-nyt  

Jan har rundsendt materialer.  

 

5. Nyt fra kassereren.  

a. Legater og donationer.  

Anne Lise fortalte at 5 har fået julelegat og 5 har fået julegaver.  

Flyttelegat på 5000 kr er bevilget til borger i Horsens.  

Yngre medlem er bevilget hjælp til højskoleophold.  

b. Salg af juleblade.  

Vi har desværre været ude for en sælger der ikke har afregnet for 350 blade.  

Det drejer sig om 7000 kr.  

c. Kredsens økonomi PT.  

Gert orienterede om kredsens økonomi.  

Regnskabet er klar fra revisoren og vi skrev under.  

 

6. Nyt fra konsulenterne.  

Anne Lise og Birthe har været til nytårskur.  

De har fået en del nye arbejdsopgaver, bl.a. skal konsulenterne nu opsøge 

øjenlægerne for at fortælle om foreningen.  



Birthe og Helle Rilay skal til møde på CSV i kolding.  

Anne Lise fortæller at Hedensted Kommune har fået medhold i sagen om den 

borger der havde klaget over at ydelser var taget fra ham.  

 

7. Informationer.  

Jan har været til konference om nationalt videncenter d. 22 febr. På 

Christiansborg.  

 

8. Undervisning og temamøder.  

Jeanett foreslår en vinterhøjskole i Kolding og Fredericia.  

Anne Lise er ved at have programmer klar.  

 

9. DH råd og nævn.  

Jette har rundsendt materialer.  

 

10. Møder og meddelelser.  

Der har været afholdt møde i Kolding d.25.jan.om temaklubben.  

Der var pænt fremmøde, en del nye medlemmer.  

Medlemmerne blev bedt om at komme med ønsker, vi fik noget at arbejde med 

og vil forsøge at starte klubben op igen.  

Vi blev enige om at sende referat ud til medlemmerne der deltog i mødet enten 

pr brev eller mail.  

 

11. Nyt fra medier.  



a. Hjemmesiden.  

Gert beder om accept til først at nedlægge hjemmesiden for så at starte helt 

forfra.  

Det vil ikke koste os mere.  

 

12. Arrangementer og evalueringer.  

Forårsfest d.19.marts på Hotel Skibelund Krat med Paul Becker som 

foredragsholder.  

 

Jeanett foreslog en heldagstur til Den Fynske landsby eller Jernbanemuseet.  

Referent 

Tove Mikkelsen.  

 


