
Bestyrelsesmøde d. 20. marts 2017 i 

Foreningernes Hus i Vejle fra kl.13.00-16.00 

 
Mødeleder: Jan 

Deltagere:Jan, Tove, Inge Mette, Bjarne, Anne Lise, Jette, 

Søren, John og Per. 

Afbud fra  Gert, Ruth og Birthe. 

Jan bød velkommen. 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Nyt fra formanden. 

a. HB. 

HB har drøftet medlemskriterier og evt navneændring. Alle 

medlemmer skal have mulighed for indflydelse, det skal 

sendes ud til samtlige medlemmer og drøftes på 

kredsgeneralforsamlingerne. 

Årsregnskabet er næsten klar, DBS har et overskud på knap 

27 mill kr.  

Vedr postloven ser det ikke ud til nogle positive ændringer. 

Individuel handicapkørsel, der skal findes en måde at 

administrere det på inden det kan sættes i gang. 

Tandemklubberne i Horsens og Vejle har 40 års jubilæum i 

år. Det vedtages at hver klub får 1000kr.  

b. FU nyt. 

Jan har rundsendt materialer, ingen kommentarer. 

c. Opfølgning på strategi mødet 

vedr kredsfolder, gert har et forslag til udformning. Han 

arbejder videre sammen med Inge Mette og Birthe. Bjarne 



skal lave udkast til en manual til en håndbog. Søren og Gert 

vil lave kurser vedr facebook med henblik på kredsens 

gruppe. 

3. Nyt fra kassereren. 

a. Legater og donationer. 

b. Kredsens økonomi pt. 

Der står 147.000kr på vores konto.   

Kredsen har indkøbt IT-udstyr som skal stilles til rådighed 

til formanden.Det er et krav fra hovedbestyrelsen at kredsen 

skal sørge for udstyr til formand og kasserer. 

4. Forslag 

a. Ændring af egen betaling til udflugter og ture (fra 250 kr. 

- 200 kr. 

Forslaget blev vedtaget. 

b. Ønsker at følge andre kredse, hvor 

bestyrelsesmedlemmer fritages fra egenbetaling ved 

arrangementer - ønsker desuden at dette også gælder for 

suppleanter og konsulenter. 

Vedtaget. 

5. Arrangementer og evalueringer.   

a. Vinterfest d. 10. februar 2017 på Hotel Hedegaarden, 

Vejle. 

Der var 26 tilmeldte.Vi prøvede et aftenarrangement for at 

se om der ville komme flere. Det gjorde der ikke. 

b. Forårstur, sort sol lørdag d. 1. april 2017 

c. Generalforsamling lørdag d. 8. april 2017 

d. Sommerudflugt 2017 

e. Sommerferie 2017 – Harzen 

Vi har modtaget et ønske fra et medlem i Vejle. Det drejer sig om at besøge Foreningernes hus og 

lydavisen, og gerne møde nogle indlæsere.Anne Lise tager kontakt med henblik på et arrangement i 

august. 

Møde for nye medlemmer fredag d.27.okt.  

Medlemsmøde evt 13 sept med Karen Koch Rasmussen. 

 



6. Nye datoer. 

Bestyrelsesmøder i 2017: 

Mandag d. 15. maj, kl. 13-16 

Mandag d. 19. juni, kl. 13-16 

Mandag d. 18. september, 13-16 

Mandag d. 23. oktober, 13-16 

Mandag d. 20. november. kl. 13-16 

 

 

Hovedbestyrelsesmøder: 

Fredag – søndag d. 30. juni – 2. juli 2017 

Fredag – lørdag d. 1. - 2. december 2017 

 

7. Evt 

Der bliver spurgt hvor mange timer frivillige 

må arbejde.Jette vil undersøge det. 

Venlig hilsen Tove Mikkelsen  

 

 
 


