Høreforeningen Aarhus Lokalafdeling
Sanne Lauridsen, formand
Anne-Birthe Merrald, næstformand
Lisbeth Leicht Thomsen, sekretær
Frode Larsen, kasserer
Merete Birk Nielsen, medlem
Viggo Andersen, medlem
Karen Villumsen, medlem
Torben Axel Hartmann, suppleant
Referat fra årsmøde i Høreforeningen Aarhus Lokalafdeling den 18. februar 2017
Formanden Sanne Lauridsen bød velkommen og præsenterede den siddende bestyrelse.
Afbud fra Merete Birk, der var kaldt på job.
Lykønskning til Karen Villumsen der bliver 60 år på dagen.
Dagsorden og årsberetning fremlagt på hjemmesiden og lagt frem på mødet.
1. Valg af dirigent
Thomas Rasmussen foreslået og valgt.
2. Valg af referent
Lisbeth Leicht Thomsen foreslået og valgt.
3. Godkendelse af dagsorden
Punkt 8 bortfalder, da der ikke mere findes en forretningsorden i foreningens regi.
4. Valg af stemmetællere
Valget foretages senere, hvis der viser sig behov for det.
5. Bestyrelsens beretning til godkendelse v. Sanne Lauridsen
Den skriftlige beretning er fremlagt på hjemmesiden inden mødet, og Sanne Lauridsen vælger
derfor at supplere med kommentarer dertil.
Tidligere udsendte man hvert år beretning, indkaldelse mv. til alle medlemmer, men det er
blevet alt for kostbart i porto, så alle informationer skal hentes på hjemmesiden eller i bladet.
Det er derfor vigtigt for arbejdet lokalt, at man tilmelder sig lokalafdelingens nye nyhedsbrev,
da det kun er ganske få fakta, der kan komme med på kalendersiden i Hørelsen.
Årets aktiviteter har været i overensstemmelse med handleplanen, så der både har været
sociale og faglige arrangementer. Bestyrelsens medlemmer er på hver sin måde involveret i
kontakten til den offentlige høreomsorg, og der er god kontakt med Audiologisk Klinik, der
har fået ny leder. Ventetider på høreapparatbehandling ved det offentlige er blevet en smule
bedre.
Der har været meget fokus på undertekster til danske film og tv, og sagen følges stadig op.
Bestyrelsen vil gerne høre om det, hvis man oplever manglende tekstning på fx online
informationsvideos, ved udstillinger og lign.
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Flere af de omkringliggende lokalafdelinger har problemer med at stille en bestyrelse, så man
kan forvente, at nogle lukker helt ned og måske bliver tilknyttet Aarhus. Medlemmerne
bestemmer selv individuelt, hvor de vil høre til. Det økonomiske tilskud fra Høreforeningens
hovedkasse følger medlemmet, så det er vigtigt, at man vælger lokalafdeling.
Sanne Lauridsen opfordrer til, at man følger med på den lokale hjemmeside og sørger for at
give besked, hvis man får ny mailadresse.
Bestyrelsens beretning blev godkendt uden kommentarer.
6. Godkendelse af handleplan
Handleplanen er fremlagt på hjemmesiden.
Det vil forekomme, at der afholdes arrangementer på Trøjborg Hus, da det volder problemer
at få ledige lokaler på Folkestedet.
Der bliver et arrangement for erhvervsaktive hørehæmmede lørdag den 10. juni. på Trøjborg
Hus.
Aarhus Lokalafdeling råder over 25 transportable halsteleslynger, som med stor fordel kan
benyttes ved arrangementer udendørs. Bestyrelsen hører gerne fra medlemmerne, hvis der er
forslag til arrangementer i årets løb, fx i forbindelse med Kulturby 2017.
Næste arrangement er åben vejledning og café den 22. marts på Folkestedet.
Handleplanen godkendt uden kommentarer.
7. Økonomi, herunder godkendelse af regnskab m.v.
Det afsluttede regnskab er fremlagt og præsenteres med kommentarer af Frode Larsen.
Der mangler underskrifter på de printede udgaver, men det er bragt i orden på originalen før
aflevering til revisor og hovedafdeling.
Der bruges ikke penge på at annoncere, da man skønner at udbyttet er for lille i forhold til
udgiften.
Det samlede overskud på årets regnskab er 11.630 kr.
Aktiver i alt er på 28.636 kr.
Der spørges til kommunale tilskud, men Aarhus kommune giver ikke tilskud til
foreningsarbejdet med mindre man ansøger om tilskud til særlige projekter under §118.
Det omtales igen, at interne tilskud følger medlemmerne, men Torben Larsen mener ikke, at
man er blevet spurgt om tilhørsforhold i Silkeborg. Sanne Lauridsen opfordrer til, at man selv
giver besked til sekretariatet.
Regnskabet godkendt uden kommentarer.
9. Valg af formand – skal kun vælges i lige år
Der er ikke noget formandsvalg i år. Sanne Lauridsen fortsætter som formand.
10. Valg til bestyrelsen
På valg er:
a. Viggo Andersen, genopstiller ikke
b. Merete Birk Nielsen, genopstiller
c. Jørgen Rasmussen
Viggo Andersen træder ud af bestyrelsen efter eget ønske og opfordrer andre til at tage over.
Merete Birk genvælges.
Jørgen Rasmussen har ikke haft kontakt til bestyrelsen i flere måneder og anses for ikke at
genopstille.
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Der er derfor åbent for valg af to nye bestyrelsesmedlemmer, men der kom ingen kandidater
trods pæne ord og opbakning.
11. Valg af suppleanter til bestyrelsen
a. 1.suppleant Torben Hartmann genopstiller
Susanne Hollund stiller op som suppleant, og Torben Hartmann ønsker derfor at fortsætte som
2. suppleant, hvilket Susanne Hollund tiltræder.
Herefter har bestyrelsen to suppleanter
1. suppl. Susanne Hollund og 2. suppl. Torben Hartmann
12. Valg af revisor samt revisorsuppleant
Thomas Rasmussen genvalgt som revisor.
Leon Carlsen genvalgt som revisorsuppleant.
13. Udpegninger til DH og andre repræsentationer
I lighed med tidligere år overlades det til at bestyrelsen at fordele repræsentationerne imellem
sig.
14. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag at behandle.
15. Evt.
- Viggo Andersen har været en god hjælp i bestyrelsesarbejdet og får stor tak for sin indsats.
- Der afholdes CI-dag i Odense lørdag den 25. marts. Info kan læses på hoereforeningen.dk
- Der afholdes Tinnitus-dag i Odense den 6. maj. Info på hoereforeningen.dk
- Medlem Ena Jarland roser bestyrelsen for arbejdet og for altid at være positive og
imødekommende. Hun er meget glad for at komme til arrangementerne.
- Torben Hartmann, der er medlem af bestyrelsen i Kirkeudvalg Vest, fortæller, at man har
udsat årets valg, da der kommer en ny valgprocedure. Man har god kontakt til mange
lokalafdelinger, men ikke direkte samarbejde med Høreforeningen.
- Tak og vingaver til dirigent og referent.

Efter frokostpause var der indlæg om den nye lokale hjemmeside hoereforeningen-aarhus.dk
og om Gode apps for hørehæmmede. Der blev omdelt en liste over apps, som siden vil blive
fremlagt på hjemmesiden.

Aarhus den 20. febr. 2017
Lisbeth Leicht Thomsen, ref.
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