
Bestyrelsesmøde d 20juni 2016 i Foreningernes Hus i Vejle fra kl.13.00-17.00  

 

Mødeleder:Tove  

 

Deltagere Tove, Gert, Inge Mette, Bjarne, Per, Søren, Jette, Anne Lise og Birthe. 

Kirstine Munk Bondesen var indbudt til at fortælle om Solgaven. 

Fraværende Jan, John og Ruth. 

Tove bød velkommen. 

Kirstine fortalte om Solgaven. 

Jonna er en meget dygtig leder på Solgaven, der har været flere nye tiltag. 

For tiden er der ingen tomme lejligheder, faktisk er der nogle tomme boliger. 

Der har været annonceret i forskellige aviser om de tomme boliger, det har givet positiv 

omtale af Solgaven, og der har været flere opringninger. 

Der er en sund økonomi på solgaven, der har været plads til forbedringer, bl.a. er lyden 

blevet bedre i pejsestuen. 

Der har været 40 års jubilæum på Solgaven d.8. juni, det blev fejret med ca 200 gæster, 

festtaler med landsformand Thorkild Olesen og grevinde Alexandra. 

Der blev givet gaver for omkring 14.000 kr.Man ønsker sig et solur med tale som man også 

kan føle på, Kolding Designskole er blevet bedt om at kigge på det. 

Solgaven får et beløb på 30.000 kr fra en velfærdspulje,der skal købes 3 rickshaw-cykler 

hjem, Dansk cyklistforbund i Vejle vil meget gerne være med til at cykle med beboere. 

 

 

 

1. Tilføjelser til dagsorden. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Ingrid stopper ikke med keramikundervisning i Vejle. 

Ellers godkendt. 

 

3. Opsamling fra sidst. 

Gert har været i sundhedshuset i Vejle, han har også vurderet de niveufri fortove. 

Han har bedt formanden for tilgængelighedsudvalget om at komme til Vejle for at hjælpe. 

 

 

4. Nyt fra formanden. 

a. HB. 

Gert orienterede fra HB-mødet. 

Der var en kandidat til økonomiudvalget, Henning Laursen fra Viborg. 

Fordelingen af ansvarsområder i FU blev John med kommunalpolitsk, Ask med 

internationalt,og Thorkild med det overordnede politiske arbejde. 

Man vil stadig arbejde på at få kørselsordninger i kommunerne. 



Administration af legater bliver ændret fra januar 2017, kredsbestyrelserne skal ikke længere 

behandle dem.De skal alle gå direkte til hovedkontoret. 

Det ser ud til vi får et overskud på 20-25 mill.kr. 

Fuglsangcenteret skal have nyt tag, konferencesalene skal renoveres, der skal nye gulve og 

nye højtaleranlæg. 

DB vil igen i år være på folkemødet på Bornholm. 

Nationalt resourcecenter skal udliciteres. 

b. FU nyt. 

Materialer har været rundsendt. 

 

c.Juleblade. 

Per ønsker omtale i medlemsbladet igen,vil også blive sat på Facebook. 

 

5. Nyt fra kassereren. 

a. Legater og donationer. 

Vi har fået en donation på 10.000 kr. 

b. Kredsens økonomi pt. 

Der står 160.000 kr. 

 

 

6. Arrangementer og evalueringer.   

a.Sommerudflugt d20.august til den Fynske landsb. 

Guider er bestilt, middag på Næsbylund Kro. 

Medlemsmøde d.21.sept. 

Øjenlæger kommer på Hotel Hedegården og fortæller om sidste nyt. 

Vi skal komme med forslag til vinterfest hurtigst muligt. 

Gert har talt med Kate fra Egeskov Turist om at lave en tur for os, evt til Bakken. 

 

 

7. Nyt fra konsulenterne. 

”Kolding kommune bevilliger ikke længere DAISY afspillere til borgere  udelukkende med 

synshandicap. Der skal et væsentligt høretab til oveni, for at få en afspiller bevilliget.” 

 

Konsulenterne har været på seminar,der arbejdes meget på at konsulenterne får ens udstyr. 

Anne Lise fortæller om forbedrede muligheder for hjælp ved rejser i udlandet. Man skal 

huske at bestille i god tid. 

 

8. Undervisning og temamøder. 

Der er lavet program for opstart af temaklubben i Kolding til efteråret. 

Vejle og Horsens temaklub har besøgt TV-Syd og P4-Trekanten med succes. 

Vejle søger underviser til madlavning, keramik fortsætter.  

Horsens litteratur og yoga. 

 

 

9. DH råd og nævn. 

Jette orienterer om møde i DH i Horsens. 

Anne Lise fortæller at DH har tre kurser til efteråret. 



 

10. Møder og meddelelser. 

 

a. HB møder 2016:  

 

d. 11.-12. nov. 

 

b. Bestyrelsesmøder 2016: 

 

d. 19. sep. - kl.13.00-16.00 

d. 10. okt. - kl.13.00-17.00med besøg af Helle Rilay. 

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

 

11. Nyt fra medier. 

a. Hjemmesiden. 

Gert og Inge Mette har været på FSC sammen med Sofia og Rene for at gøre vores 

hjemmeside mere tilgængelig. 

Der mangler stadig nogle justeringer. 

 

12. Evt. 

Tove og Anne Lise fortalte kort om jubilæet på Solgaven. 

Beboerne var meget glade for besøget af grevinde Alexandra der stod ved døren og tog 

imod. 

 

Med venlig hilsen Tove Mikkelsen. 

 

 

 

 


