Årsberetning 2017 for Høreforeningen Aarhus Lokalafdeling
Årsberetningen tager udgangspunkt i vedtægterne og den handlingsplan, der blev vedtaget på årsmødet i 2017.
Vi fortsatte arbejdet med tilgængelighed på offentlige steder og manglende undertekster på danske biograffilm.
Kampen for at råbe biografejerne op er stadig nødvendig, men der er kommet lidt hul på bylden, da biograferne nu vil
forsøge sig med at vise danske film med undertekster i to biografer i landet – den ene er i Randers! Vi kæmper videre,
indtil vi får biografejerne til at vise danske film med danske undertekster i alle landets biografer.
- Flere og flere lytter til os, når vi skriver direkte til dem om manglende undertekster på videoer, der vises på internettet.
Det er dejligt, at det de fleste gange lykkes at få lagt tekster på. Jeg vil gerne opfordre til, at I enten selv tager kontakt til
dem, der har lavet videoen, eller kontakter Høreforeningen Aarhus Lokalafdeling, hvis I støder på en utekstet video i det
offentlige rum.
- Først i november afholdte vi valgmøde med regionspolitikere. 10 partier var repræsenteret, og vores landsformand
udfordrede kandidaterne på bedste vis. Ordstyrer Ulrik Thomas Lyager (TV2 Østjylland) styrede mødet med bravur og
Peter fra Sicom sørgede for at teknikken virkede. Politikerne lovede os, at de vil mødes med os i løbet af 2018, så de
både kan lære mere om høreområdet og få indblik i, hvad det vil sige at skulle vente længe på at få høreapparater.
- Midt i november måned afholdte vi en stor høremesse på Huset Trøjborg, og det gav anledning til nogle gode debatter
på kryds og tværs. Vi havde denne gang en konkurrence på programmet med gode præmier sponsoreret af Troldtekt,
Sicom og Castbergård. Troldtekt sponsorerede også kaffen, og AB Advanced Bionics og Phonak sponsorerede kage.
- Der er kommet ny ledelse på Audiologisk Klinik i Aarhus, der har inviteret os til et møde i 2018.
- På WHO’s internationale høredag den 3. marts satte WHO fokus på det fornuftige i at investere i høreomsorgen, da
det sparer samfundet for særdeles mange ekstraudgifter. Ubehandlede høretab kan fx betyde for tidlig tilbagetrækning
fra arbejdsmarkedet, depressioner mv. Vi var på gaden og fik gjort opmærksom på Høreforeningens arbejde. Den 2.
marts besøgte Høreforeningens landsformand Folketinget og fik tre politikere til at være ’hørehandicappede’ i nogle
timer - videoer herfra kan ses på hjemmesiden.
- Den overordnede struktur i Høreforeningen skal fornyes, men ændringerne er endnu ikke på plads. Der arbejdes med
flere modeller, som skal fremlægges på næste landsmøde i 2019.
- Vi håber, at I har glæde af de nyhedsbreve, vi udsender. Kontakt os meget gerne, hvis I har forslag til forbedringer
eller emner, der skal med.
Formål og arbejdsopgaver
Vi henviser til Høreforeningens vedtægter, som findes på Høreforeningens hjemmeside www.hoereforeningen.dk
Bestyrelsesmøder i 2017
Vi har haft fem ordinære bestyrelsesmøder i 2017, samt et par arbejdsgruppemøder og et årsmøde. Bestyrelsesmøderne
blev primært afholdt privat, hvor vi brugte vores bærbare teleslynger. På bestyrelsesmøderne gennemgår vi opgaver, vi
har løst siden sidste møde, og planlægger kommende opgaver. Med opgaver menes både de faglige/politiske og de
sociale opgaver. Vi har ofte mailkontakt indbyrdes, da der i årets løb kommer mange henvendelser og opgaver, der ikke
kan vente. Repræsentationen i lokale råd og nævn er fordelt mellem bestyrelsens medlemmer.
Århus Lokalafdelings repræsentation i råd og nævn i Århus kommune
Lisbeth Leicht Thomsen:
- Høreforeningens repræsentant i bestyrelsen for IKH/Institut for Kommunikation og Handicap, udpeget af
Region Midtjylland
Frode Larsen:
- Repræsentant i DH/Danske Handicaporganisationer i Aarhus Kommune
Sanne Lauridsen:
- Suppleant for DH/Danske Handicaporganisationer i Aarhus kommune
- Repræsentant i Aarhus Kommunes Arbejdsmarkedspolitiske Forum, udpeget af DH
- Suppleant i Aarhus Kommunes Handicapråd frem til april, derefter indtrådt som ordinært medlem
- Kontaktperson til Høreteamet på Marselisborgcentret
- Kontaktperson til Folkestedet og Huset Trøjborg
Århus Lokalafdelings repræsentation i Høreforeningens udvalg, guider og bisiddere
Frode Larsen:
- Formand for Tinnitusudvalget
- Udpeget til arbejdsgruppe, der arbejder med ny struktur til Høreforeningens udvalg
Lisbeth Leicht Thomsen:
- Medlem af Tilgængelighedsudvalget
- Høreguide
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Karen Villumsen
- Høreguide
Susanne Hollund
- Bisidder
Torben Hartmann:
- Næstformand i Kirkeudvalg Vest
Merete Birk Nielsen:
- HB/Hovedbestyrelsesmedlem
- Udpeget til arbejdsgruppe, der arbejder med ny struktur til Høreforeningens udvalg
- Udpeget som HB repræsentant for Udvalget for Erhvervsaktive med høretab
Sanne Lauridsen:
- Udpeget som HB/Hovedbestyrelsesmedlem.
- Koordinator for Hørehæmmede Børns Forældre udvalg/HBFU
- HB medlem af Ungdomsudvalget
- Sanne afholdte kursus for nye tillidsvalgte i oktober måned
- Udpeget af Høreforeningen til Castberggårds Feriecenters bestyrelse
Regionsmøder for lokalafdelinger i Region Midt
Vi har deltaget i de tre regionsmøder, der er blevet afholdt i 2017. Vi bruger primært regionsmøderne til at debattere
aktuelle emner samt til at gennemgå og debattere de forestående HB møder. Vi arbejder meget med den kommende
struktur i Høreforeningen – bl.a. hvor mange lokalafdelinger, der skal være fremover. Vi har fokus på det politiske
arbejde i regionen og fik afholdt et vellykket regionspolitiks valgmøde lige op til regionsvalget i november.
Kurser og konferencer
- Sanne og Sep Thalwitzer stod for afholdelse af hele HBF’s (Hørehæmmede Børns Forældre) landskursus i
september måned
- Karen og Sanne deltog i inspirationsdag for erhvervsaktive hørehæmmede i juni måned
- Lisbeth deltog i Sicoms temadag om teleslynger i oktober måned
- Lisbeth har deltaget i møder med Døveforeningen i Aarhus omkring et projekt om at finde fælles lokaler
- Frode, Lisbeth, Sanne og Merete deltog i et kick-off seminar for Høreforeningens udvalg
Århus Lokalafdelings politiske arbejde i 2017
Disse politiske opgaver har vi primært arbejdet med i 2017:
- Deltaget i DH’s bestyrelsesmøder
- Deltaget i DH’s årsmøde
- Deltaget i DH’s debatmøde forud for kommunalvalget
- Deltaget i IKH’s bestyrelsesmøder
- Deltaget i IKH’s informationsmøde for lokalafdelingerne i regionen
- Deltaget i Aarhus Kommunes Handicapråds månedlige møder
- Vi lægger kurser fra IKH på vores hjemmeside, samt deler deres foldere ud ved vores arrangementer
- Deltaget i Høreforeningens HB møder
- Deltaget i Høreforeningens kick-off seminar for medlemmer af Høreforeningens udvalg
- Deltaget i orienteringsmøde om, hvad IKH tilbyder
- Deltaget i møde om Patienternes Hus på DNU i sommeren 2016
- Bistod ved Favrskovs Lokalafdelings årsmøde i februar
- Dialog med flere interessenter omkring undertekster på deres videoer
- Tilgængelighed. Vi fortsatte vores arbejde med at sætte fokus på teleslyngeanlæg i det offentlige rum.
- Vi får jævnligt henvendelser direkte fra medlemmer, der ønsker hjælp til at finde rundt i systemet, og hvor de
kan gå hen med deres udfordringer. Vi forsøger at hjælpe, så godt vi kan.
- Hjulpet med afholdelsen af Inspirationsdag for Erhvervsaktive på Huset Trøjborg den 10. juni
- Deltaget i Frivilligrådets årsmøde
- Var på gaden den 3. marts i anledningen af WHO’s internationale Høredag
Århus Lokalafdelings arbejde på fællesskabsområdet/sociale arrangementer i 2017
- Teknikeftermiddagen blev afholdt i januar måned. Vi havde i år besøg af Tonax. Arrangementet foregik på
Huset Trøjborg og var godt besøgt.
- Årsmøde 2017 i februar på Folkestedet. Et konstruktivt møde med efterfølgende præsentation af vores lokale
hjemmeside og gennemgang af de forskellige apps, der er interessante for os med hørehandicap.
- Guidet byvandring i april måned i det gamle Aarhus
- Fremlagt materiale på Senior eventen på Klostergadecenteret i april måned
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Åben vejledning en eftermiddag for alle og en aften (fortrinsvis for erhvervsaktive) i forår og efterår
Frivilligbørs i maj måned
Omvisning i Vennelystparken i Aarhus Festuge, en udstilling om fremtidens arkitektur. Samarbejde med
arkitektskolen.
Valgmøde med regionspolitikerne. Ti politikere deltog i en god faglig debat med vores landsformand, mødet
foregik på Folkestedet i november måned.
Høremesse i november måned på Huset Trøjborg, velbesøgt.
Julehygge og -frokost på Huset Trøjborg i december med indlagt bankospil og sponsorpræmier.

Medlemsstatus pr. 8. januar 2018: Aarhus Lokalafdeling, inkl. Skanderborg 417 medlemmer.
Vi glæder os nu til at komme i gang med Høreforeningens 11. år.
Formand Sanne Lauridsen, januar 2018
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