
Bestyrelsesmøde d. 19. sep. 2016 i 

Foreningernes Hus i Vejle fra kl.13.00-16.00 

 
Mødeleder: Jan 

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

Birgitte, Birthe, Per, Søren, John, Ruth og Jan. 

 

Jan bød velkommen. 

 

1. Tilføjelser til dagsorden. 

Ingen tilføjelser 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Opsamling fra sidst. 

Her var ikke noget. 

4. Nyt fra formanden. 

a. HB. 

b. FU nyt. 

Jan har rundsendt materialer. 

Hovedkontoret arbejder meget med følgerne af den nye 

postlov. Det drejer sig især om vores lydaviser og 

medlemsblade der bliver meget forsinkede. Der er sendt 

breve til trafikministeren.    

c. Strategimøde. 

Der skal planlægges en weekend på FSC hvor bestyrelsen 

med suppleanter og konsulenter indbydes til at komme og 

arbejde intensivt med hvad vil vi med vores kreds, komme 

med ideer og lægge en handlingsplan. 



Weekenden 14-15 januar er bestilt på FSC.   

d. Juleblade (Per)  

alle bestyrelsesmedlemmer og konsulenter tager et antal 

juleblade, Per har også skaffet flere sælgere. 
 

Vi har sendt breve til vores kommuner om handicapkørsel til blinde/svagsynede.  

Kolding bevilger kørsel. 

Hedensted og Horsens har svaret med spørgsmål om evt. antal, Horsens vil gerne mødes. 

 

Formanden for DHF i Kolding har sendt mail med ønske om debat om frivillighed. Det har været 

drøftet på landsmøde, ligeledes har HB haft det til drøftelse. Ideen om debat bliver gemt som 

forslag til et medlemsmøde. 

 

Der skal laves nye ledelinjer i Fredericia, det giver store udfordringer. 

 

Der er også store udfordringer i Vejle. 

Det drejer sig om cykelstier og niveaufri fortove. 

 

Der er tilmeldt 3 personer til Focuskursus. 

 

Vores lydanlæg skal stå hos Gert, vi skal have flere oplært i at stille det op for at undgå at stå i den 

situation at der ikke er nogen til at betjene det. 

 

5. Nyt fra kassereren. 

a. Legater og donationer. 
Bst har via mail godkendt FU legat på kr. 5000 til ung i Vejle, til psykolog og befordrings tilskud.er bevilliget 
fra Fu.  
bst har via mail godkendt 200 kr. til sølvbryllups buket til kreds repræsentant i Solgavens bestyrelse. 
Bst. Har d.d. anbefalet kredskvote legat på 1000 kr. til yngre, fra Vejle, der deltager i blindeundervisning i 
Århus, i fag, vores kreds ikke kan udbyde. 
Bst. Anbefaler FU legat på kr. 5000 til enlig mor med mindreårig søn, til forældre barn ferie på FSC. 
Anne Lise har rundsendt tak for opmærksomhed fra kreds repræsentant i Solgavens bestyrelse. 
Fremlægger mundtlig sammen med Birthe tak fra de mange der får kreds mærkedagshilsen.  
Kasserer mindes om, de skriftlige kørsels ansøgninger til vore Kommuner, med anmodning om økonomisk 

tilskud til streng nødvendig kørsel med TAXA, til kredsens undervisning tema og tandemklubber. 
Gert har fået hold lister og navne på visiteringer til streng nødvendig kørsel. 

 

b. Kredsens økonomi pt. 

Vi har ca.126.000kr på kontoen. 

Alle regninger er betalt. 

 

6. Nyt fra konsulenterne. 

Anne Lise orienterer om at ansatte på Blekinge Boulevard 

kan tegne en sundhedsforsikring, også konsulenterne kan 



tegne en. 

Konsulenterne har været på Fuglsangcenteret hvor Instrulog 

var med nye hjælpemidler. 

IKOS har udsendt et nyhedsbrev med orientering om kurser 

for folk der skal starte på studier om punktskrift og EDB-

håndtering så de har en chance for at følge med. 

Der er også et om jobparathed eller større uddannelse. 

 

Birthe orienterer om at konsulenterne 

Før har mødtes hver anden gang på FSC og Blekinge 

Boulevard. Det er lavet om så de nu mødes på FSC, fra hele landet, da det er mere centralt for alle 

både i Nordjylland og i Nordsjælland, i forholdt til transport tid, når det drejer sig om endagskurser..  

   

Anne Lise har været til møde i Vejle om bevilling og 

reparationer af daisy-afspillere. 

 

Helle Riley kommer til vores næste møde, hun vil meget 

gerne have spørgsmål på forhånd. 

 
Pkt 6 Birthe og AnneLise informerer om status på mødet for nye 27/10 kl. 11.00-16,30 
Egeskov bus er bestilt, kørsel planlægges så billigt som muligt. 
Der er sendt 40 invitationer ud. 
Kasserer har kontrakten enslydende med tidligere år på 30 personer kan øges med flere, har tele slynge 
begynder med halvt rundstykke kaffe/the, frokost i restaurant, kaffe dækket op i lokale , kreds giver 1 øl 
eller vand. 
Bst. Godkender forslag til ny program. 
Jan har lovet Karsten Bruun og Malene Pedersen konsulenternes hjælp til at finde evt. emner til nyt projekt 
nyblindekurser som 6 dags kurser med pårørende, samt hvis nødvendigt befordring, betalt af SAS pulje. 
At er nogle kreds DBS medlemmer tilmeldt disse dagskurser, kan de sluses med på mødet for nye. Ikke dip 
medlemmer(borgere der har synsrest over medlemsgrænsen fra 10-30 pct. Dog kun hvis der bliver plads, 
da vort eget møde går forud. 
 

7. Informationer. 

 

8. Undervisning og temamøder. 

Der bliver keramik i Vejle, et hold for mænd og et for 

kvinder. Yoga-bevægelse er udsat grundet for få 



tilmeldinger. Litteratur og blomsterbinding bliver 

genopslået. 

Horsens får yoga-bevægelse og litteratur i gang. 

 

9. DH råd og nævn. 

a. Vi mangler repræsentanter i DH og i Tilgængelighed i 

Fredericia 

Der er et forslag til en repræsentant, vedkommende vil 

blive spurgt. 

 

Jette har rundsendt materiale fra Horsens. 

 

10. Møder og meddelelser. 

a. Tove var til møde i Århus ang. synslinje. 

Tilstede var Helle Kaas Smith fra Aarhus, Torben Koed 

Thomsen fra Viborg og Jens Peter Christensen fra 

Kronjylland. 

Helle fortalte om projekt synslinjen, et 

telefonrådgivningsprojekt i samarbejde med øjenafdelingen 

i Aarhus og hovedkontoret. 

Det er meningen at frivillige skal stille sig til rådighed. 

Rådgivningen er tænkt som hjælp til personer der har fået et 

synstab og endnu ikke er klar til kontakt med DBS. 

 

Helle og Torben arbejder desuden med en invitation til 

samarbejde mellem vore kredse, mere følger fra dem. 
  

b. HB møder 2016:  

d. 11.-12. nov. 
 

b. Bestyrelsesmøder 2016: 

d. 10. okt. - kl.13.00-17.00 



d. 21. nov. - kl.13.00-16.00 

 

11. Nyt fra medier. 

a. Hjemmesiden. 

Inge Mette har arbejdet rigtig meget med hovedkontoret for 

at få rettet alle de fejl der har været, det er ved at være i 

orden. Der er stadig noget der skal rettes. 

Facebook siden er også ved at være klar med links fra lokal 

hjemmeside. 

 

12. Arrangementer og evalueringer.   

a. Sommerudflugt 2016 til Den fynske landsby. 

Turen var god. 
 

b. Medlemsmøde d. 21. september 2016. 
Medlemsmødet på Hedegården med 3 øjenlæger fra Odense Universitets Hospital, her er rundsendt 
aktuelt program af deres oplæg. Skal have kørepenge og mindre honorar. 
Anne Lise må afklare om Hedegården kan stille højtaler anlæg til rådighed , da ingen , kan betjene vort eget 

 

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

Kl.11-16.30 på FSC.  

 

Vinterfest – dato . 

Vinterfesten bliver d.10.februar med John Mogensen musik 

og hans livret hakkebøf med løg på Hotel Hedegården fra 

kl.18 til ca. midnat. 

 

13. Nye datoer. 

10.okt kl.13-17 bestyrelsesmøde med besøg af Helle Riley. 
 

14. Evt. 
 

d.3.okt. 2016 

tove Mikkelsen 



 

 
 


