
Bestyrelsesmøde d.10. okt. 2016 i 

Foreningernes Hus i Vejle fra kl.13.00-17.00 

 
Mødeleder: Jan 

Deltagere  Jan, Gert, Tove, Inge Mette, Bjarne, Søren, Jette 

og John. 

Afbud fra Anne Lise,Birthe,Per og Ruth. 

 

Jan bød velkommen. 

 

1. Tilføjelser til dagsorden. 

Ingen tilføjelser. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet godkendt. 

3. Opsamling fra sidst. 

 

4. Nyt fra formanden. 

a. HB. 

b. FU nyt. 

c. Strategimøde d. 14. - 15. januar 2017 

vi mødes til frokost og derefter i grupperum. Vi skal alle 

komme med ideer, hvad ønsker vi med vores kreds, hvad 

skal vi arbejde på. Søren vil gerne komme med et lille 

oplæg om ledsagere til vore arrangementer. 

Tove vil lave et referat så vi kan lave et arbejdspapir. 

  

 

5. Nyt fra kassereren. 

a. Legater og donationer. 



Vi har via mail bevilget kredslegat til medlem i Vejle til 

hjælp til Daisy-afspiller. 

b. Kredsens økonomi pt. 

Vi har 112.100kr på vores konto. 

Der kom forslag om at henlægge 30.000kr til vinterfesten 

2017. 

c. DBS har en lovpligtig ansvars og ulykkesforsikring, 

hovedkontoret har undersøgt priser. Lige nu koster det 

4800kr med en selvrisiko på 5000kr. Det skulle være muligt 

med en pris på 1800kr med en selvrisiko på 10.000kr. Der 

arbejdes videre. 

 

6. Nyt fra konsulenterne. 

Anne Lise har skrevet til Jan om møde for nye medlemmer 

d.27.okt, der er en ændring iæ programmet, Marlene og 

Carsten kommer ikke. 

Anne Lise har fået brev fra Vejle Kommune 

samarbejdsudvalget med Bejle Myndighed. 

Der bliver ikke længere ydet reparationer på Daisy-

afspillere eller bevilget nye. Kommunen har fundet en lille 

afspiller til 300kr. som de mener kan bruges i stedet. 

Anne Lise,Jan og Helle Rilay skal til møde med kommunen 

i januar, da vi ikke mener denne afspiller dækker behovet, 

den kan f.eks. ikke som Daisy-afspilleren starte igen på det 

sted i bogen hvor man sluttede.Søren foreslog der bliver 

taget en Daisy-afspiller med på mødet for at vise hvad den 

kan. 

Det er nødvendigt med struktureret læsning når man hører 

sin lydavis, bruger en kogebog,strikkebog eller faglitteratur. 

Det kan den lille afspiller ikke. 

 



De frivillige lydaviser har haft et symposium, de har b.a. 

drøftet udsendelsen af lokale lydaviser. 

 

7. Informationer. 

Ikke noget nyt. 

8. Undervisning og temamøder. 

a. Befordring 

3 medlemmer fra Fredericia har søgt om hjælp til kørsel fra  

Fredericia til Kolding til temamøder. De er alle ude af stand 

til at benytte offentlige transportmidler. 

Vi anbefaler kredslegat på i alt 6.000kr der administreres af 

kredsen. 

Denne hjælp ydes kun til personer der er ude af stand til at 

benytte offentlig transport. 

 

9. DH råd og nævn. 

a. Vi mangler repræsentanter i DH og i Tilgængelighed i 

Fredericia – Brian har meldt sig.  

Jan kontakter DH og tilgængelighed.  

 

Jette har konstateret at der er sat skærme op når man skal på 

kommunen. Disse er ubrugelige for synshandicappede. 

10. Møder og meddelelser. 

a. HB møder 2016:  

d. 11.-12. nov. 
 

b. Bestyrelsesmøder 2016: 

d.5.dec kl.13-17. 

Måtte flyttes p.g.a. afbud d.21.nov. 

 

11. Nyt fra medier. 

a. Hjemmesiden. 



Ingen nyt. 

 

12. Arrangementer og evalueringer.   

a. Medlemsmøde d. 21. september 2016. 

Der har været udtrykt stor tilfredshed med mødet med 

øjenlægerne. 

b. Møde for nye medlemmer d. 27. okt. 2016. 

c. Vinterfest 10. februar 2017 på Hotel Hedegaarden, Vejle. 

d. Forårstur, sort sol. 

Tove kontakter Egeskov Turistfart. 

e. Sommerferie 2017. 

 

13. Nye datoer. 

 

14. Evt. 

 

 
 

 


