Referat af bestyrelsesmøde d.28.okt. 2019.

Jan bød velkommen.

Deltagere; Jan, per, Inge Mette, Tanja, Erik, Tove, Anders, Birthe og Anne lise.
Afbud fra Søren, Jette og Ruth.
1; Tilføjelser til dagsorden.
2; Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
3; Godkendelse af referat.
Godkendt.
4; Nyt fra formanden.
a) HB
b) FU
Der blev stillet spørgsmål til beslutningen om at støtte a
Ll Ears, er det kun FU der træffer beslutning eller er HB inddraget. Jan svarede at Hb ikke har været
inddraget.
c) Strategimøde i januar.
Det bliver på FSC mandag d.13.januar kl.12-18, vi starter med frokost og slutter med aftensmad. Vi skal
bruge tid til at komme med ideer til fremtidige arrangementer og samarbejde.
5; Nyt fra kassereren.
Per har været på kredskasserermøde på FSC.
Der blev bl.a. diskuteret reglerne for sent indbetalt kontingent.
Der blev også diskuteret afbestillingsregler på FSC. Thorkild vil tage det med til hovedkontoret.
Der er udfordringer med medlemskartoteket.
Den nye direktør Ulrik Kampmann blev præsenteret.
Der blev foreslået en forhøjelse af medlemskontingentet.
Kredsen har modtaget 100.000 kr. fra nedlagt legat i Kolding, pengene skal fortrinsvis bruges til blinde i
Kolding.
Der bliver lavet en speciel konto da der bliver bedt om dokumentation for hvordan pengene bliver brugt.

Kredsen har lige nu 215.000 kr.
Vi får besøg af vores revisor på næste bestyrelsesmøde for at få en snak om hvordan vi bedst kan
fremlægge regnskabet for vore medlemmer.
Kredsens kontonummer ligger nu på hjemmesiden.
Anne Lise takkede for opmærksomhed på sin 70 års fødselsdag.
6; Nyt fra konsulenterne
Møde for nye medlemmer.
Der er tilmeldt 45.
Der skal spares i Kolding kommune, det betyder desværre afslag på mange ansøgninger.
Kommunerne ringer til borgerne der har en ansøgning liggende, mange bliver overraskede, man har lov til
at bede om et møde og have en bisidder med.
7; Temaklubber og undervisning.
Julefrokoster bliver annonceret i næste medlemsblad. Birthe lover at sende ud på mail.
Helle Riley har henvendt sig om det kan lade sig gøre at lave nogle arrangementer lørdag eller søndag. Hun
har forslag om at spise sammen, snakke om bøger, IT-cafe osv.
8; Arrangementer og evaluering
a) lokale medlemsmøder
Der er stor glæde over de lokale medlemsmøder, man føler man kommer tættere på hinanden.
Vi skal være obs på at der er teleslynge alle steder.
b) møde for nye medlemmer
Alt er på plads.
c) Kim Larsen-aften Hedegaarden.
Der er plads til flere.
D (Tanja foreslog foredrag med Mette Brixtofte)
Hun undersøger om det kan lade sig gøre.
E: Erik havde på opfordring kontaktet den blinde klaverstemmer og pianobygger Christian Skov. Han skal
have 900 kr. + kørsel for et foredrag.
9; Nye datoer.
a) 25. november bestyrelsesmøde og julefrokost.
10; Nyt fra transportministeren.

Erik havde kontaktet 7 kredse om funktionen, kørselsleder/transportminister, som er meget forskellig fra
kreds til kreds. Derudover kontakt til Dantaxa om rabatter som DBS medlem, og kredsrabat, for kredse som
har aftaler med selskabet.
Erik har undersøgt priser ved forskellige busselskaber, alle tager ca. 600 kr. pr. time.
Han har også undersøgt priser hos taxaselskaber, priserne er faldet igen efter den voldsomme stigning
sidste år.
Vi kan nogle gange spare penge ved at bruge taxa frem for busselskab.
11; Evt.
Tanja har haft kontakt med formanden for DH i Esbjerg om handicapkørsel, de har samme udfordringer
som os. De har nedsat en arbejdsgruppe som skal tage fat på problemerne, Tanja vil gerne være med som
blind.
Tove spurgte om nogen havde hørt om at det skal gå gennem hovedkontoret når man skal have en anden
kost på FSC.
Et medlem var blevet kontaktet af køkkenet under et kursus.

