Referat af Bestyrelsesmødet den 21. marts 2016 i Foreningernes Hus , Vejle
Mødeleder.
Jan.
Deltagere.
Jan, Gert, Inge Mette, Bjarne, Per, Tove, -anne Lise, Birthe, Jette og Hanna.
Fraværende Jeanett.
Jan bød velkommen og takkede igen Hanna for samarbejdet.
Hanna takkede også for samarbejdet.
1. Tilføjelser til dagsorden.
Medlemsaktiviteter flyttes til punkt 6.
Bestyrelsesmødet i oktober flyttes til 10.oktober på grund af efterårsferien.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.
3. Opsamling fra sidst
4. Nyt fra formanden a. HB.
b. FU-nyt
der er blevet valgt et nyt FU-medlem på HB-mødet.
Det blev Ask Løvbjerg Abildgaard.
DBS har fået et overskud for 2015 på 25 mill.kr .
Man regner med at bruge en del på renovering af taget på FSC.
Der tales også om svømmehallen og aktiviteter på FSC, men det vedtages i juni.
Anne Lise spørger om man igen skal prøve at få handicapkørsel til
synshandicapede.
Det diskuteres om det er DH-repræsentanter eller DBS der skal arbejde med det.
Anne Lise, Birthe, Inge Mette og Jette bliver bedt om at lave et udkast til et brev til
kommunerne som DBS-Sydøstjylland kan sende ud. Der skal stå hvad vi søger og
begrundes hvorfor.
Jan har aftale vedr generalforsamling på plads med FSC.
Jan sørger for stemmematerialer og Gert for sange.

Vedr julebladssælgeren der ikke har afregnet oplyser Jan at han også har besøgt 2
andre kredse.
Den ene kreds har fået sine penge, den anden har lavet aftale med ham.
5. Nyt fra kassereren.
a. Legater og donationer.
Der søges et FU-legat til ny stol på grund af sygdom som gør det nødvendigt med
anden stol. Der er søgt ved kommunen med afslag.
Vi bakker op.
b. Salg af juleblade.
Per Hjørnelund bliver ny juleblad distributør.
Han skal sammen med Gert til repræsentantskabsmøde.
Gert har sendt mail til julebladssælgeren der mangler at afregne.
Han vil blive politianmeldt hvis han ikke reagerer og får en aftale om betaling.
c. Kredsens økonomi PT.
Vi har en kassebeholdning på 200.000kr.
Kredsen har fået kørselsgodtgørelse fra hovedkontoret.
Revisorregning er betalt.
Gert er særdeles godt tilfreds med vores nye revisor, regnskabet stemmer
fuldstændigt.
6Arrangementer
Festen på Hotel Skibelund Krat.
Stedet var fint, maden rigtig god.
Vi ville dog gerne have haft noget mere fra foredragsholderen.
Sommertur til Bakken.
Turen kommer i næste medlemsblad.
Vi diskuterer hvad vi gør hvis der ikke er tilmeldinger nok. Birthe undersøger
alternativ udflugt.
Bjarne kigger på heldagstur i august, forslag er Den Fynske landsby eller
Jernbanemuseet.
Medlemsmøde i september.
21.september med forslag om indslag med øjenlæger,evt fra Odense
Universitetshospital. Det kan være på hospitalet eller andet sted her lokalt.
Anne Lise skal kontakte dem herom.
7. Nyt fra konsulenterne.
Birthe og Helle Rilay har været til møde på CSV i Kolding.Der var 4 fra CSV og 2 fra
myndighedsafdelingen.
Der har været nogle udfordringer i starten, men Birthe vurderer det kører godt

efterhånden.
Kolding kommune forlanger man har et struktureret læsebehov for at få bevilget en
Daisyafspiller. Det har man bl.a. hvis man læser Kolding lydavis.
CSV i Vejle har fået ny adresse
CSVkommonikation teknologi
Peder Holms Alle 50
7100 Vejle
Dette er sat i medlemsblad,lydavis og på hjemmeside.
Kort info fra Anne Lise om regeringsforslag om evt billed –legitimation for borgere
der ikke har pas eller kørekort.
Refnæs invitation 2/4 til forældre med børn under 15 år, om skolegang og
uddannelse.
Avisartikel om 2 unge blinde fra Vejle der prøver ICane via Lions. Giver udtryk for
den er tung, ikke helt klar endnu.
AnneLise og Jan fik et par dage efter mail fra Lions Vejle Jørgen Pedersen, med tak
for vore tidligere tilbagemeldinger på andres test af hjælpemidlet. At der var behov
for forbedringer. Vi ville blive indkaldt til et møde engang i 2017.
8. Undervisning og temamøder.
Anne Lise har som besluttet på februar mødet, sendt ønsker om fastholdelse af
priser og samme fag til AOF Vejle, samtAOF Horsens.
AnneLise og Bjarne skal rykke tekst i medlemsblad om medlems ønsker til fag, med
de relevante kontakt numre hertil.
Vejle/Horsens Temaklub besøger P 4 Trekanten i den hvide facet Vejle 27/4
Vejle/Horsens Temaklub tager årets sommertur til TV Syd Kolding 23/5 som fyraften
og aftens tur.
Tove og Inge Mette starter temaklub d.30.maj med socialt samvær efter ønske.
Vi søger Odd Fello søstrene om hjælp til det praktiske.
Det bliver desuden besluttet at Tove og Inge Mette overtager fritidsundervisningen i
Kolding.
Jan sender besked til Inger Jørgensen herom.
9. DH råd og nævn.
Der er rundsendt materialer.
Horsens DH har besluttet at nedlægge forretningsudvalget.
10. Møder og meddelelser.

Der har været afholdt landsmøde på FSC.
Jan udtrykker skuffelse over at ikke flere HB-medlemmer deltog.
Et lokalt medlem blev valgt ind i udvalget for tilgængelighed og hjælpemidler.
Der har været DH-årsmøder i kommunerne.
Vi har været til stede ved alle møderne.
Ger har været tilmøde på Nota. Der er i øjeblikket 101.000 brugere tilmeldt,12.800 er
blinde eller svagsynede.
11. Nyt fra medier.
a. Hjemmesiden.
12. Nye datoer.
15.april kl.15-19 Generalforsamling på FSC
18.april kl.13-16 Bestyrelsesmøde Foreningernes Hus i Vejle
23.maj kl.13-16 Bestyrelsesmøde stedet ikke besluttet endnu
13. Eventuelt.
Vi skal have lavet en intern telefonliste, Tove lover at gøre det.
Bestyrelsen sender telefonnumre til hende.
Vi snakker om det kan lade sig gøre at få fjernet gamle oplysninger på internettet,
der ligger forkerte oplysninger flere steder.
Det er forvirrende for folk der forsøger at finde frem til os.
Venlig hilsen Tove Mikkelsen.
Referant.

