
Bestyrelsesmøde d.23.maj 2016 i Foreningernes 

Hus i Vejle fra kl.13.00-16.00 

 
Mødeleder:Tove  

 
Deltagere Tove, Gert, Inge Mette, Per, Søren og Jette. 

Fraværende Jan, Bjarne, John, Ruth,, Anne Lise og Birthe. 

Tove bød velkommen.  

 
1. Tilføjelser til dagsorden. 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt. 

 
3. Opsamling fra sidst. 

 
4. Nyt fra formanden. 

a. HB. 

Gert deltager i HB-mødet. 

b. FU nyt. 

c.Juleblade. 

Per beder om hjælp til at finde sælgere. Vi diskuterer om 

betalingsmåder, Gert vil undersøge om mulighed for at 

bruge mobilepay. Vi skal annoncere på medlemsbladet 



igen. 

d. Sørenfortæller om et projekt i Vejle kaldet Supercykelsti, 

han var meget bekymret for hvordan man som blind skulle 

klare sig ved et midlertidigt fodgængerfelt.Vi diskuterede 

sagen, kommunen har sommetider svært ved at forstå vore 

problemer, desværre havde de ikke henvendt sig til 

Handicaprådet. 

Vi må arbejde på at få vore kommuner til at huske os. 

Ligeledes begynder man mange steder at lave 

gennemgående fortove,det betyder at man ikke ved hvornår 

der kommer en indkørsel til f.eks. en parkeringsplads. Det 

vil gøre det meget farligt at færdes som blind. Vi må finde 

ud af hvem der skal arbejde med disse problemer, vi mener 

det bør tages op i HB da det vil blive aktuelt over hele 

landet. Desuden skal vi rette henvendelse til HR-

medlemmer og bede dem om at få kommunerne til at huske 

os. 

E.Søren har et forslag vedr. opsamling til vore 

arrangementer. Vi bliver enige om at opsamlingsstedet i 

Vejle skal flyttes til bagsiden at banegårdenved 

Sjællandsgade.  

 

 
5. Nyt fra kassereren. 

a. Legater og donationer. 

b. Kredsens økonomi pt. 

Der står 160.000kr på vores konto. 

Vi har talt om at lave et bestyrelsesseminar,planen er 

foreløbig at det skal være i starten af sept. 

Gert har indkøbt ekstern hartdisk som aftalt på sidste møde. 
 



 
6. Arrangementer og evalueringer.   

a.Sommerudflugt d.20.august til den Fynske landsby. 

Bjarne har aftale med den fynske landsby og 
mangler at finde et spisested. 
Medlemsmødet d.21.sept.  

Anne Lise har ikke fået svar endnu. 

7. Nyt fra konsulenterne. 

Birthe har rundsendt mail, Kolding kommune er begyndt at 

give afslag på Daisy-afspilllere, det er kun folk der også har 

høreproblemer der får dem bevilget. Vi diskuterer hvad vi 

kan gøre.  

 
8. Undervisning og temamøder. 

Vi prøver at komme i gang med temaklubben i Kolding. 
Gert fortæller at keramiklæreren i Vejle har valgt at holde. Der skulle komme en ny. 

 

 
9. DH råd og nævn. 

Jette har rundsendt materialer.  

Hun har været til midtbyprojekt i Horsens, borgerne var 

blevet bedt om forslag, kritik og ideer. 

Nogle borgere har givet udtryk for at opmærksomhedsfelter 

er til gene, men det er jo vores hjælp til at finde f.eks. 

fodgængerfelter. 

 
10. Møder og meddelelser. 

 



a. HB møder 2016:  

 

d. 11.-12. marts 

d. 10.-12. juni  

d. 11.-12. nov. 
 

b. Bestyrelsesmøder 2016: 

 

 

d. 23. maj - kl.13.00-16.00 

d. 20. juni - kl.13.00-17.00 

d. 19. sep. - kl.13.00-17.00 

d. 10. okt. - kl.13.00-16.00 

d. 21. nov. - kl.13.00-16.00 

 
11. Nyt fra medier. 

a. Hjemmesiden. 

Gert, inge Mette, Sofia og Rene H. Nielsen skal mødes 
på FSC 14-16 juni for at forny vores hjemmeside. 
 

12. Evt. 

 

 

 
 


