Aarhus Lokalafdeling
Referat fra årsmøde i Aarhus Lokalafdeling 2018
Afholdt lørdag den 24. februar 2018 på Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, Aarhus C.
Velkomst ved formand Sanne Lauridsen.
1. Valg af dirigent

Thomas Rasmussen

2. Valg af referent

Lisbeth Leicht Thomsen

3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden ændringer.
4. Valg af stemmetællere
Valget af stemmetællere vil finde sted, hvis der bliver behov for det.
5. Bestyrelsens beretning til godkendelse v. Sanne Lauridsen
Beretningen for 2017 er lagt ud på hjemmesiden. Link hertil udsendt
med sidste nyhedsbrev.
Supplerende fortalte Sanne Lauridsen:
- Det er vigtigt i kontakten til Lokalafdelingen, at man holder sin
mailadresse opdateret. På mødet blev noteret 3 nye adresser, der skal
tilføjes eller ændres.
Generelt er vi glade for nyhedsbrevene, der giver mulighed for aktuelle
informationer om arbejdet og nyheder i Høreforeningen.
- Siden beretningen blev skrevet, har Sanne Lauridsen haft møde med
Annette Poulsen, der er leder af plejehjemmene i Aarhus Midtby.
Annette Poulsen tog kontakt, da hun gerne vil have et samarbejde med
Høreforeningen med hørelse som tema, og med fokus især på demens
og høretab. Hun ønsker, at der gives god info til kommunens 7
forebyggelseskonsulenter, fx med en folder, der kunne omhandle

’10 tegn på høretab’. Samarbejdet kan måske udvikles til at være en
model for andre kommuner på landsplan. Lokalafdelingen har sagt ja til
at være med i dette arbejde.
- Hvis man har særlige behov for hjælp fra sundhedsplejen kan man
henvende sig på borger.dk eller på borgerservice.
- Lokalafdelingen har fået en henvendelse fra firmaet Tonax, der sælger
høretekniske hjælpemidler. Tonax ønsker at sætte fokus på teleslynger i
Aarhus by og har spurgt om samarbejde, som bestyrelsen har sagt ja til.
Der mangler teleslynger flere steder på offentlige steder, fx i Tivoli
Friheden på ”Hermans”. Lokalafdelingen vil gerne høre fra medlemmer,
der har gode eller dårlige oplevelser med teleslynger på offentlige
steder.
Lokalafdelingen har investeret i en feltstyrkemåler, der kan bruges til at
kontrollere effekten på teleslyngeanlæg, så man kan gøre opmærksom
på fejl.
Beretningen blev godkendt.
6. Godkendelse af handleplan
Handleplanen blev omdelt som bilag og kan ses på hjemmesiden.
Bestyrelsen modtager løbende meget gerne forslag til aktiviteter.
- Der blev peget på behovet for bedre tekstning på danske tvkanaler, og
for at få mindre støj/underlægningsmusik på DRs udsendelser.
Det er en opgave, som næstformand i Høreforeningen, Leon Carlsen,
for øjeblikket arbejdet intenst med i forbindelse med det nye
medieforlig, som er under udarbejdelse. Det kan måske blive teknisk
muligt at fravælge underlægningsmusikken.
DR står over for nedskæringer, hvilket vækker bekymring, da de er
bedst til undertekstninger.
- Sanne Lauridsen er medlem af Handicaprådet i Aarhus, hvilket giver
gode muligheder for indflydelse.
- Merete Birk Nielsen er suppleant i Det regionale Arbejdsmarkedsråd for
Østjylland.
- Der peges på, at bl.a. Storcenter Nord spiller generende høj muzak.

Handleplanen godkendt.
7. Økonomi, herunder godkendelse af regnskab m.v.
Frode Larsen, kasserer i lokalafdelingen, præsenterede årsregnskabet.
Regnskabet var omdelt på print og er fremlagt på hjemmesiden.
Indtægterne kommer hovedsageligt fra kontingenter, og en smule er
fra deltagerbetaling ved arrangementerne.
Den samlede indtægt er på 32.930 kr.
På udgiftssiden er der brugt 9.402 kr. til aktiviteter og 5.699 kr. til
møder.
Overskud for 2017 er på 16.536 kr.
Den samlede bankbeholdning er pt. 45.173 kr.
Revisor har gennemgået og godkendt regnskabet.
Regnskabet godkendt af årsmødet.
8. Godkendelse af forretningsorden (hvis der kommer ændringsforslag)
Der er ingen ændringsforslag. Forretningsorden godkendt.
9. Valg af formand. Sanne Lauridsen genopstiller
Sanne Lauridsen genvalgt som formand. Ingen andre kandidater.
10. Valg til bestyrelsen
På valg er:
a. Anne-Birthe Merrald, genopstiller ikke
b. Lisbeth Leicht Thomsen, genopstiller
c. Frode Larsen, genopstiller
d. Karen Villumsen, genopstiller
e. Susanne Hollund, opstiller fra en post som suppleant
Lisbeth Leicht Thomsen og Karen Villumsen er valgt for et år.
Frode Larsen er valgt for 2 år.
Susanne Hollund har trukket sin genopstilling tilbage.

Nye medlemmer af bestyrelsen:
Annette Borg Jensen og Lone Kalledat, der begge selv tilbød at blive
medlem af bestyrelsen for 2 år. Både Annette og Lone har fået
problemer med hørelsen for 2- 3 år siden og er begge erhvervsaktive.
Lokalbestyrelsen har nu 7 medlemmer og 2 suppleanter.
11.Valg af suppleanter til bestyrelsen
a. 1. suppleant Torben Hartmann genopstiller
Ingrid Gruhn tilbyder opstilling og vælges som 2. suppleant.
12. Valg af revisor samt revisorsuppleant
Thomas Rasmussen genopstiller og vælges som revisor.
Leon Carlsen genopstiller og vælges som revisorsuppleant.
13. Udpegninger til DH og andre repræsentationer
Som forudgående år overlades disse udpegninger til bestyrelsen, der
deler opgaverne.
14. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.
15. Eventuelt
Sanne Lauridsen fortalte om Høreforeningens arbejde for at få danske
film vist med undertekster i biograferne. Der kan læses mere om det
på Høreforeningens hjemmeside.
Der var interesse for at lave en fælles tur til Herning for at se filmen
om John Mogensen med danske undertekster. Der er premiere den 8.
marts. Sanne tager initiativ til at organisere kørsel eller togtur.
Lørdag den 3. marts er det International Høredag, Hear the Future.
Lokalafdelingen går på gaden for at uddele flyers ’Er der hul igennem’.
Man mødes på Hovedbanegården og går ad Strøget til Dokk1. Flere
mødedeltagere tilbød at være med på dagen.

Huset Trøjborg holder stormøde den 12. marts for alle interesserede
for at skabe kontakter og samarbejde. Høreforeningen deltager i
mødet.
Den 17. marts er der ’Inspirationsdag for erhvervsaktive
hørehæmmede’ på Huset Trøjborg. Tilmelding til Høreforeningen.
Fredag den 11. april er der foredrag på Folkestedet om stress. Læs
mere på hjemmesiden.
Den 19. maj er der foredrag om lydoverfølsomhed på Folkestedet,
samt mulighed for samvær og udveksling. Læs på hjemmesiden.
På Dokk1 er der etableret en udstilling om hjælpemidler, DokkX. Der
er interesse for at aftale et fælles besøg for Høreforeningens
medlemmer, hvor man kan benytte de transportable teleslynger.
Anne-Birthe Merrald har været aktiv som frivillig i Høreforeningen i
næsten 20 år. Hun trækker sig nu tilbage, men har tilbudt stadig at
deltage med sin faglige viden omkring bl.a. CI og demens. Anne-Birthe
fik en afskedgave med stor tak for indsatsen.
Torben Hartmann er næstformand i Kirkeudvalg Vest, der arrangerer
gudstjenester for hørehæmmede med skrivetolke. Bladet Hør Godt
tilsendes efter tilmelding. Nogle lokalafdelinger arrangerer fælles
udflugt til gudstjeneste suppleret med andet mål.

Efter årsmødet var der fælles frokost og samvær, der blev efterfulgt af en
god debat og stor spørgelyst om bl.a. skelnetab, høretekniske
hjælpemidler og teleslynger. Der er informationer om alle emner at finde
på Høreforeningens hjemmeside, og på Aarhus Lokalafdelings hjemmeside,
kan man desuden finde kontaktoplysninger og vejledninger omkring de
kommunale muligheder for hjælpemidler. Der tilbydes en del gode kurser
på IKH, som man frit kan benytte som borger i Aarhus Kommune samt for
visse nabokommuner.

