Referat af bestyrelsesmødet d. 21.sept 2015 kl. 13-16 på Solgaven.

Mødeleder.
Jan.
Deltagere.
Jan, Gert, Inge Mette, Hanna, Anne Lise, Birthe, Per, Jette og Tove.
Der var afbud fra Bjarne og Jeanett.
Jan bød velkommen og der blev holdt et minuts stilhed for Ralf.
Tove blev valgt som ny sekretær og referent.
1. Tilføjelser til dagsorden.
Ingen tilføjelser.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt.
3. Opsamling fra sidst
Intet nyt.
4. Nyt fra formanden
a. HB.
Intet nyt.
b. FU-nyt
Jan har rundsendt materialer.
Vi diskuterede ikke yderligere.

Jan ønskede at diskutere reglerne for udbetaling af merudgifter i forbindelse
med ledsagerordning. Nogle kommuner blander reglerne for to forskellige
paragraffer sammen.der bliver trukket i bistandstillægget, det er direte ulovligt,
Gert refererede til sin egen sag for nogle år siden hvor han blev trukket og det
blev anket og kendt ulovligt.
Jan oplyste om øjendagen d.8.okt i Aarhus og København.Der vil blive fortalt om
ny forskning i øjensygdomme.
Der er focuskurser 2.-3.nov og 7.-8. dec med emnerne tilgængelighed og
kommunikation.
Gert er tilmeldt og Inge Mette foreslås.
Anne Lise mindede om det interessepolitiske nyhedsbrev med oplysning om om
en paragraf der kan anvendes til ældre der ikke kan komme i betragtning til
paragraf 97. Man kan der prøve paragraf 79.
5. Nyt fra kassereren.
a. Legater og donationer.
Der er en tak for legat fra medlem i Horsens. Temaklubben i Horsens har
modtaget10.000 kr til deres aktiviteter fra Odd Fello logen.
Overrækkelse d. 10.okt.
b. Salg af juleblade.
Gert kontakter alle sælgere i løbet af ugen.
Han varetager julebladene året ud og ønsker ikke at fortsætte næste år.
Per bliver foreslået som ny distributør.

c. Kredsens økonomi PT.
Vi har 255.000 kr på kontoen.
Gert har aftale med Revi-Partner i Vejle om møde for at indhente tilbud med
henblik på skift af revisor.
6. Nyt fra konsulenterne.
Birthe skal til møde med Fredericia kommune.
Konsulenterne kan nu få et identitetskort fra hovedkontoret.
Anne Lise har rundsendt mail med opfølgning på nyheder fra IKT-messen.
7. Informationer.
Gert har modtaget en invitation fra De grå busser om at deltage i en workshop.
8. Undervisning og temamøder.
Jeanett har sagt ja til at være ny undervisningskoordinator i Fredericia.
Der var kun 4 tilmeldt litteratur i Kolding, holdet bliver aflyst hos LOF men
mødes en gang om måneden hos Inger Jørgensen.
Der kommer keramikhold i gang i Vejle og malekursus i Fredericia.
Desuden litteratur i Horsens.
9. DH råd og nævn.
Jette har rundsendt fra Horsens.
Der diskuteres hvad vi gør ved DH og Handicaprådet i Fredericia hvor Ralf var

repræsentant.
10. Møder og meddelelser.
Lydavismøde med frivillige i Horsens forsøges afviklet i nov.
Anne Lise, Hanna og Jette har været til følgegruppemøded.15.sept i Horsens
angående kommunikation og teknologi.
11. Nyt fra medier.
a. Hjemmesiden.
Inge Mette arbejder løbende med rettelser på hjemmesiden.
12. Arrangementer og evalueringer.
Tyringer turen er gennemført og har været en succes.
Medlemsmødet d.16.sept på FSC med Birgit Christensen var stort set en
succes. Hun fortalte om hvad vi kan bruge IBOS til, dog var der spørgsmål hun
ikke kunne svare på.
Hun havde forskellige hjælpemidler med, bl.a.den nye i-Cane ogden helt nye
KAPSYS smart-phone, forskellige ure og veste, badehætter og andet med
manden med den hvide stok.
Hun var godt klar over at hjemmesiden hos IBOS ikke er opdateret og det vil
hun forsøge at gøre noget ved.
Der var bestilt plads til 35 og der kom 66, så pladsen var for trang.
Der er sendt invitationer til møde for nye medlemmer til 41.
Der er tilmeldt 46 til aftenfesten d.6.nov.
Vi har forskellige forslag til en tur næste sommer, der bliver arbejdet videre.

Forslag til forårsfest ønskes til næste bestyrelsesmøde.
13. Nye datoer.
Bestyrelsesmøde d.19.okt med Helle Riley.
Møde for nye medlemmer d.31.okt.
Aftenfest på Hedegården d.6.nov.
14. Eventuelt.
Jette gør opmærksom på DH s hjemmeside, hvis man er Xoom tekstbruger
skiller bogstaverne lidt ad. Gert fortæller at det samme gør sig gældende for
Nem-ID. Vi må igen gøre opmærksom på at bruge en god skrifttype.
Ariel er en rigtig god skrifttype.
Tove Og Inge Mette fortalte om MoveAthon arrangementet d.19.sept. i
Geografisk Have i Kolding.
Det var KHIF der stod for det med forskellige motionsformer for handicappede,
et løb i haven, underholdning og stande i det store væksthus hvor foreninger
kunne være med materialer fra foreningerne.
Med venlig hilsen Tove Mikkelse

