
 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 17.august 2020  

Jan bød velkommen. 

Deltagere; Jan, Per, Inge Mette, 

Søren, Jette, Anders, Birthe og Tove 

Afbud fra Tanja, Erik Ruth og Anne Lise. 

1: Nyt fra forman og næstformand. 

Jan fortalte om valg af 4 fu-medlemmer i februar. FU ser nu sådan ud. 

Forman Thorkild Olesen, Næstformand Ask Løvbjerg, medlemmer Diana Stentoft og Jannie Hammershøj. 

Der skulle have været sendt materialer ud om foreningens strategi til drøftelse, men på grund af 

coronasituationen er det blevet udskudt. 

Jan har været til møde i Horsens Kommune om afmærkning af skraldespande, han har ikke hørt mere. 

Jan var blevet kontaktet af en journalist fra P4-3kanten om blinde i coronatiden. Tove og Jan blev 

interwiuet. 

Tove orienterede fra HB-mødet i juni. 

Der blev spurgt hvad der skal til for at få DBS-hæderstegn tildelt. 

Man skal have ydet en særlig indsats for blinde, F.eks. få nye hjælpemidler til landet. 

John Heilbron blev tildelt hæderstegnet. 

Torben Koed Thomsen blev tildelt Solpigen. 

Man regner med at ledsagerordningen for personer over 67 år kan begynde foråret 2021. 

Digitale lydaviser skal være i gang inden udgangen af 2020. 

Der har været gruppearbejde med 5 deltagere i hver gruppe, alle fik de samme spørgsmål, bl.a. hvad sker 

der i kredsene, hvad trækker medlemmerne til og hvad kan vi gøre. 

Jan skal til møde i Aarhus d.2.september. 

2: Nyt fra kasseren. 

Blindes jul udkommer som det plejer. 

Vi har 242.000kr på kontoen. 

Per vil gerne have vi husker at egne beløbene sammen når vi sender vores bilag til ham.  

3: Fremtidige bestyrelsesmøder. 



 

 

Jan foreslog at sætte antallet ned til 6 møder i stedet for 8. 

Det blev vedtaget. 

Vi afholder stadig strategiseminar i januar. 

Bestyrelsesmøderne vil ligge i marts, april, juni, august, oktober og november. 

4: Generalforsamling d.7. november. 

Det bliver på FSC.  

Materialer er klar. 

5: Løs snak. 

Tanja har haft et tilbud fra Marie Brixtofte om foredrag d.11.november. 

Vi bliver enige om at sige nej tak og satse på næste forår. 

Vi har medlemsmøder i september og generalforsamling i november. 

Tove har fået en henvendelse fra et medlem fra fynskredsen der gerne vil med i Fredericia. 

Det var der ikke stemning for da det primært er et tilbud til vore egne medlemmer. 

Vi diskuterede hvor mange vi minimum skal være for at gennemføre medlemsmøderne. 

Vi blev enige om 10. 

Vi snakkede også om at prøve at lave arrangementer med andre kredse. 

 

 


