
Referat af bestyrelsesmødet d.16.nov 2015 

 

 

Mødeleder.  

Jan.  

Deltagere.  

Jan, Gert, Inge Mette, Hanna, Bjarne, Jette, Per, Anne Lise og birthe.  

Fraværende Jeanett.  

Jan bød velkommen til årets sidste møde og takkede for et godt samarbejde.  

 

1. Tilføjelser til dagsorden.  

Ingen tilføjelser.  

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.  

Referatet blev godkendt.  

 

3. Opsamling fra sidst  

Et medlem har søgt om kørselsrefusion til fokuskursus på FSC.  

Det bliver et nej da 2 kredsbestyrelsesmedlemmer selv har betalt deres kørsel.  

 

4. Nyt fra formanden  

a. HB.  

Der er hovedbestyrelsesmøde d.20-21 nov.Jan har rundsendt materialer, vi har 

ingen tilføjelser han skal have med.  



Jan meddeler at hvis vi vil have generalforsamling d.9.april 2016 kan vi ikke få et 

FU-medlem, vi diskuterer derfor muligheden for at flytte til en anden dato.  

Det bliver fredag d.15.april kl. 15-19.  

b. FU-nyt  

 

5. Nyt fra kassereren.  

a. Legater og donationer.  

Der gives julehjælp på 500kr til enkelte medlemmer.  

b. Salg af juleblade.  

Der er bestilt 200 blade ekstra, så der er i alt 1200 blade.  

c. Kredsens økonomi PT.  

Gert har overført 100.000 kr til kapitalpleje ved hovedforeningen,  

Der står nu 1,3 mill. Hvor vi får ca 4 procent i renter. Vi kan 3 gange om året føre 

penge tilbage til kredskassen hvis det ønskes.  

Der står nu 89.000 kr på kredsens konto.  

Regninger vedr festen på Hotel Hedegården er betalt.  

 

6. Nyt fra konsulenterne.  

Annelise fortæller om samarbejdet med CSV i vejle, det kører godt, dog er der 

lange sagsgange på deres bevillinger på grund af underbemanding og 

omrokeringer.  

CSV i Vejle kommer til at dele optiker med ASV i Horsens.  

Jan foreslår evalueringsmøder med synsrådgivningscentrene i det nye år.  

 



7. Informationer.  

Dette punkt fjernes fremover.  

 

8. Undervisning og temamøder.  

Vi har 5.000 kr til brug i Kolding, Birthe,Inge Mette og Tove planlægger et møde 

sidste mandag i januar i Kolding.  

Medlemmerne inviteres til et møde med lidt mad og en øl eller vand.  

Vi vil finde ud af om vi skal forsøge med temaklubben igen og høre 

medlemmernes ønsker.  

 

9. DH råd og nævn.  

Jette har rundsendt materiale.  

Annelise meddeler at handicaprådet i Hedensted d.28.okthavde inviteret byrådet 

til temaeftermiddag for at få mere synlighed i deres dagsordener på 

handicapområdet.  

Jan og Inge Mette skal til opfølgningsmøde på fyraftensmøde med Jobcenter 

Kolding d.26.nov på KUC.  

 

10. Møder og meddelelser.  

 

11. Nyt fra medier.  

a. Hjemmesiden.  

Der skal laves om på hjemmesiden for at lette arbejdet for webmaster, det vil 

koste 3.000kr ekstra, vi vedtager.  



 

12. Arrangementer og evalueringer.  

Der har været afholdt møde for nye medlemmer på FSC,der kom 31 deriblandt 

ledsagere.  

Mmødet var en succes.  

 

Festen på Hotel Hedegården var også en succes, der deltog 45.  

 

Der skal afholdes forårsfest d.19.marts 2016, der er bestilt lokale på Hotel 

Skibelund Krat.  

Paul Becker som indlæser lydbøger, er speaker på TV2 Charlie kommer og 

underholder.  

 

Der må arbejdes videre med en kredstur, Tiger rejser er gået konkurs men Gert 

har kontakt med et andet selskab.  

 

13. Nye datoer.  

2016  

d.22.febr bestyrelsesmøde kl.13-6 på Solgaven  

d.19.marts forårsfest på Hotel Skibelund Krat fra kl.11.15-16  

d.15.april generalforsamling på FSCfra kl.15-19  

 

14. Eventuelt.  

 



d.11.dec 2015  

Tove Mikkelsen  

 


