Referat af Års Møde
Lokalafdeling i Vesthimmerland og Rebild har afholdt ÅRS MØDE for medlemmer
og pårørende. Torsdag den. 24 februar 2022 fra kl. 1815 til 2015
Aktivitetscenteret Bymidten 15, 9600 Aars
13 personer var til mødet
1. Valg af dirigent Her blev Aage Kristiansen Valgt
2. Godkendelse af dagsorden Alle kunne tilslutte sig dagsorden
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse Bestyrelsen Beretning blev godkendt
Formanden berettede om Corona som have lagt dæmper på bestyrelsens arbejde,
alligevel havde bestyrelsen holdt møder og lavet arrangementer til brug i 2022
4. Handleplan
Hvad skal vi lave verdens høredag den 3 marts, formanden foreslog en platform i et
af supermarkederne, det blev ikke endelig vedtaget, vi skal ud og gøre opmærksom på
Høreforeningen ved hjælp af flyers og bladet Hørelsen
22 April Koncert med Fleet Wood Mac i musikhuset Alfa gratis billetter og endelig
vedtaget 8000kr kan bruges på dette inden vi tager penge fra egen kapital se website

Sidst i marts eller først i April Castbjerggård foredrag enten i aktivitetscenter eller
stubhuset er ikke endelig planlagt

6 Maj Koncert Dorthe Gerlach i musikhuset Alfa hvis ikke gratis billetter ser vi hvad
tilskud vi kan give til billetter, mere om dette arrangement i website senere

28 Maj Besøg Viskum Snaps mere om dette besøg senere på websiden

8 juni sejltur på Limfjorden med skibet Loa ca. 30 personer gratis at deltage vi
brænder 25000kr af er endelig vedtaget, beskrivelse kommer senere på website

25 Juni Besøg Ertebøllecentret gratis at deltage 13000kr er afsat til dette
arrangement se mere på website

16 Juli Besøg på Herregården Hessel mere om dette besøg senere på websiden

16 September Kaya Brul og Ole Kibsgaard hvis ikke gratis billetter ser vi hvad
tilskud vi har råd til at give til billetter mere om dette arrangement i website senere
28 September Aktivitetscenter - Kursus i at få flere medlemmer i Høreforeningen fra
1230 til kl 1700 gratis at deltage mere på website senere
Først i Oktober Henrik Strube er ikke endelig fastlagt
Det var i store træk det noget er endelig planlagt andet forsøges
5. Økonomi herunder godkendelse af regnskab m.v.
Kassere gennemgik regnskab og der var ingen kommentarer.
6. Indkomne forslag Ingen
7. Valg af Kasserer Vilhelm Steensgaard (villig til genvalg) Genvalgt
8. Valg af bestyrelsesmedlem På valg: Hans E. Jensen (villig til genvalg) Genvalgt
9. Valg af bestyrelsesmedlem På valg: Aage Kristiansen (villig til genvalg) Genvalgt
9.1 Valg af ny bestyrelsesmedlem Birte Lambert Andersen valgt
10. Valg af bestyrelsessuppleanter Hans Jørgen Lau Jeppesen Valgt
11. Valg af revisor Lise Dam Rasmussen
12. Valg af revisorsuppleant Richard Rudbæk
13. Udpegninger til DH og andre repræsentationer Vilhelm Steensgaard suppleant
Richard Rudbæk
14. Eventuelt.
Teleslynge i musikhuset Alfa eller mangel på samme blev flittigt diskuteret, bl.a. om
vi skulle fravælge musikhuset indtil de fik et bedre anlæg, Høreforeningen er
orienteret og Vilhelm tager kontakt til Linda og presser på.
Teleslynge blev generelt diskuteret i andre sammenhænge.

Age Kristiansen er ved at få etableret en høre Caffe – et uformelt sted hvor den kan
diskuteres alt mellem ørene – erfaringsudvekslinger – foredrag og lignende – det
tænkes i første omgang en gang om måneden, der var tilslutning til forslaget og Aage
arbejder videre på cafeen.

Så var der tid til smørrebrød mm. mødet sluttede kl. ca. 2100

Er der bemærkninger til referatet hører jeg gerne fra jer.

Med Venlig Hilsen Vilhelm

