
 

 

Bestyrelsesmøde d. 5. dec 2016 i Foreningernes 

Hus i Vejle fra kl.13.00-17.00 

 
Mødeleder: Jan 

Deltagere: 

Jan, Gert, Inge Mette, Bjarne, Søren, Per, Jette, John, Ruth 

og Tove 

Fraværende  

Birthe og Anne Lise 

Jan bød velkommen til årets sidste bestyrelsesmøde. 

Derefter fortalte Helle Riley om konsulentordningen. 

Konsulenterne har fået nye opgaver, bl.a. opsøgende 

arbejde hos øjenlægerne. De har også mulighed for at være 

bisiddere hos et medlem. 

Der er i dag mulighed for ansættelse i flexjob eller som 

førtidspensionist.  

 

1. Tilføjelser til dagsorden. 

Ingen tilføjelser.   

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt. 

3. Opsamling fra sidst. 

Ingen opsamling. 

4. Nyt fra formanden. 

a. HB. 

b. 

Der har været HB-møde. 

Her blev bl.a. diskuteret nyt navn. 

Igen ser det ud til at DBS får et pænt overskud. 

Jan stillede spørgsmål til underskuddet på FSC. 

  FU nyt. 



 

 

 Materialer er udsendt. 

Den nye postlov giver stadig problemer m.h.t. udsendelse a 

vore CD-er. 

c. Strategimøde d. 14. - 15. januar 2017 

d.Juleblade. 

Per fmener at førerhundekalender og juleblade kommer for 

tæt på hinanden. Han vil foreslå om hundekalenderen kan 

sendes tidligere ud, da mange siger de allerede har støttet 

når man kommer med juleblade. Han vil også foreslå at 

betaling til sælgeren sættes op til 8 kr. Det kan måske føre 

til at vi får flere sælgere og på den måde flere penge. Han 

har også et forslag om at kontakte større firmaer om de kan 

tænke sig at købe julebladet som en del af firmajulegave til 

deres ansatte.   

 

5. Nyt fra kassereren. 

a. Legater og donationer. 

Kolding har fået 5.000kr fra Eigil Kroghs gavefond. 

Vejle Temaklub har fået 1.000kr til foredrag. 

Der var 2 legatansøgninger på hver 3.000kr. 
Julegaver til 10 medlemmer. 

b. Kredsens økonomi pt. 

Regninger er betalt. 

Der står ca 85.000kr på vores konto. 

 

6. Nyt fra konsulenterne 

a. Daisy afspiller 

punktet bliver rykket til næste møde. 

 

7. Informationer. 

 

8. Undervisning og temamøder. 

 



 

 

9. DH råd og nævn. 

Jette har rundsendt materialer. 

10. Møder og meddelelser. 

 

11. Nyt fra medier. 
a. Hjemmesiden. 

 

12. Arrangementer og evalueringer.   

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

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

Vejle. 

c. Forårstur, sort sol. 

Tove har kontaktet Egeskov Turistfart om tur med spisning 

og mulighed for at opleve stærene. 

d. Sommerudflugt 2017 

e. Sommerferie 2017 – Harzen  

Der er på nuværende tidspunkt 8 tilmeldinger. 

 

13. Nye datoer. 

Bestyrelsesmøder i 2017:  

Mandag d.6. februar, kl. 13-16 

Mandag d. 20. marts, kl. 13-16 

Mandag d.3. april, kl. 13-16 

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

Mandag d. 19. juni, kl. 13-17 

Mandag d. 18. september, 13-17 

Mandag d. 23. oktober, 13-16 

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

 

Generalforsamling : 

Lørdag d. 8. april  

 



 

 

Hovedbestyrelsesmøder: 

Fredag – lørdag d. 17-18. marts  

(landsmøde lørdag – søndag d.18. - 19. marts) 

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

Fredag – lørdag d. 1. - 2. december. 

 

14. Evt  

Jette, Erik Gotfredsen og Bente Kingo har været til 

møde med 4 studerende om en app til stok.  

 

Tove Mikkelsen  

  
 


