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Årsberetning 2019 for Høreforeningen Aarhus Lokalafdeling 

 

Årsberetningen tager udgangspunkt i vedtægterne og den handlingsplan, der blev vedtaget på årsmødet i 

2019.  

      Vi begyndte året med vores første Nytårskur, og vi var meget spændte på, hvordan vores medlemmer 

ville tage imod dette nye tiltag, så vi blev positivt overraskede, da mere end 25 mødte op for at skåle med 

bestyrelsen og komme med ideer til vores sæsonprogram.  

     2019 blev året, der blev et vendepunkt for undertekster på danske biograffilm. Nordisk Film meddelte, at 

de nu viser alle danske film med danske undertekster – vel at mærke, hvis de findes. En kæmpe sejr, så nu er 

det bare op til os, at få biograferne til at huske at ’slå teksterne til’.  

     På WHO’s internationale høredag den 3. marts satte WHO fokus på ’Få din hørelse tjekket’. Vi prøvede i 

år noget nyt, idet vi havde fået lov til at stå ved Bilkas indgang i Tilst. Vi var 5 personer, unge som ældre 

medlemmer, der fik delt foldere ud og talt med en del mennesker. Dog var der samme søndag fastelavn, så 

der kom ikke så mange kunder i Bilka, som der plejer at være på det tidspunkt. Vi sluttede inde i cafeen, 

hvor vi fik en kop velfortjent kaffe og fik talt om vores oplevelser. 

     Høreguide Lisbeth Leicht Thomsen fortsætter sit arbejde med at besøge lokalcentre og holde oplæg om 

hørelse. Dette arbejde fortsætter i 2020, da vi gerne vil nå ud til alle lokalcentrene i Aarhus.  

     Der var Landsmøde i Høreforeningen den sidste weekend i maj, hvor seks fra bestyrelsen deltog. 

Landsmødet blev afholdt på Kobæk Strand ved Skælskør. Det blev et langt, men godt landsmøde, og vi fik 

vedtægterne på plads. Høreforeningens nye Landsmødepris blev for første gang uddelt. House of Hearing  

fik prisen for 25 års unik, frivillig rådgivning til mennesker med høreproblemer. Endnu en pris har set dagens 

lys -’Årets frivillig i Høreforeningen’ - prisen er endnu ikke uddelt, men de indstillede kandidater kan ses på 

Høreforeningens hjemmeside. 

     I maj havde vi valgmøde, og vi var så heldige, at dette møde blev afholdt lige efter at folketingsvalget var 

udskrevet. Vi havde en god debat, og to ud af de tre politikere, der deltog i debatten, blev efterfølgende valgt 

ind i folketinget. Vi ser frem til et godt samarbejde med de to politikere også i 2020.    

     Landsformanden Majbritt Tobberup og Merete Birk fik i oktober måned foretræde for Hospitalsudvalget i 

Region Midtjylland. Resultat: Regionen besluttede at afsætte 3 millioner kr. mere til høreområdet, da de 

indgik deres budgetforlig for 2020. De ekstra penge betyder, at 725 flere borgere kan få høreapparat i 2020. 

     I november måned afholdte vi en Høremesse, som blev godt besøgt. Blandt deltagerne var Camilla 

Fabricius, folketingsmedlem, som viser stor interesse for høreområdet. Vi havde for første gang i mange år 

reklameret i dagspressen, og det gav en del nye deltagere og et par nye medlemmer.  

     Vi fik den 5. december besøg af vores landsformand Majbritt Tobberup, som underholdt de mange 

fremmødte med et godt og relevant indlæg om fremtidens høreomsorg.  

     Vi udsendte 8 nyhedsbreve på mail i 2019, og vi håber, at I har fortsat har glæde af dem. Alle 

nyhedsbrevene er tilgængelige på vores hjemmeside. 

     Vores faste lokaler på Huset Trøjborg i 2019 gav en anderledes ro til arbejdet, så vi kunne planlægge 

vores program i god tid. Vi har haft ca. to arrangementer om måneden, dog ikke i sommerferien, og vi har 

forsøgt at tilgodese alle medlemmer. Deltagerne husker helt sikkert med glæde vores sejltur med Ålekvasen i 

forbindelse med Tall Ships Races, og vi overvejer at leje Ålekvasen igen i 2020.  

     Danske Handicap organisationer afholdte i 2019 to temamøder, som var åbne for alle medlemmer af 

Høreforeningen. Det første møde var om den nye handicappolitik, som Aarhus vedtog i løbet af året. Det 

andet møde var om et nyt projekt i Aarhus kommune ’I job med handicap’.  

 

Formål og arbejdsopgaver  

Vi henviser til Høreforeningens vedtægter, som findes på Høreforeningens hjemmeside 

www.hoereforeningen.dk 

 

Bestyrelsesmøder i 2019 

Vi har haft seks ordinære bestyrelsesmøder i 2019, samt et par arbejdsgruppemøder og et årsmøde. 

Bestyrelsesmøderne blev primært afholdt privat, hvor vi brugte vores bærbare teleslynger. På 

bestyrelsesmøderne gennemgår vi de 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.  
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Aarhus Lokalafdelings repræsentation i råd og nævn i Aarhus 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 

- Udpeget som repræsentant for DH i Aarhus Kommunes Handicapråd  

- Udpeget til TV2 Østjyllands repræsentantskab af DH 

- Kontaktperson til Høreteamet på Marselisborgcentret 

- Kontaktperson til IKH 

- Kontaktperson til Folkestedet og Huset Trøjborg  

 

Aarhus Lokalafdelings repræsentation i Høreforeningens udvalg, guider og bisiddere 

Frode Larsen: 

- Var formand for Tinnitusudvalget frem til landsmødet 2019 

- Udpeget til arbejdsgruppe, der arbejder med ny struktur til Høreforeningens udvalg 

Lisbeth Leicht Thomsen: 

- Var medlem af Tilgængelighedsudvalget frem til landsmødet 2019 

- Høreguide 

Karen Villumsen 

- Høreguide 

- Webmaster 

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   

- Udpeget som suppleant til RAR i Region Midtjylland, er nu fast repræsentant 

Sanne Lauridsen: 

- Var udpeget som HB/Hovedbestyrelsesmedlem, frem til landsmødet 2019 

- Var koordinator for Hørehæmmede Børns Forældre Udvalg/HBFU frem til landsmødet 

- Var HB medlem af Ungdomsudvalget frem til landsmødet 

- Udpeget af Høreforeningen til Castberggård Feriecenters bestyrelse 

- Høreguide 

-  

Regionsmøder for lokalafdelinger i Region Midt 

Vi har deltaget i fire regionsmøder afholdt i 2019. Høreforeningens nye struktur, som blev vedtaget på 

landsmødet i 2019, var omdrejningspunkt ind til landsmødet i maj. Efterfølgende møde var en opsamling på, 

hvad der skal ske i fremtiden.  

     Den 25. september afholdt regionen et arrangement i Viborg om ’høretab i hverdagen: veje til god 

kommunikation’. Vi havde besøg af Ena Nielsen fra IDA instituttet, som havde et meget relevant indlæg. Vi 

var to fra Aarhus Lokalafdeling, der deltog i arrangementet.  

 

Kurser og konferencer     

- Merete og Sanne deltog i inspirationsweekend for erhvervsaktive hørehæmmede i marts måned. 

- Lisbeth og Sanne deltog i Aarhus kommunes høring om den nye handicappolitik i april måned.  

- Lisbeth og Sanne deltog i Høreforeningens konference om Høretab og demens i oktober måned.  

- Torben og Sanne deltog i Frivilligcenterets konference om ’inklusion af borgere med handicap’ i 

november måned. (Teleslyngen kom aldrig til at fungere, så alle lærte noget om inklusion af 

hørehandicappede ved dette arrangement.) 
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- Merete havde et indlæg på Høreforeningens konference med temaet ’Hvordan ser fremtidens 

hørerehabilitering ud’ i november måned 

- Merete, Lisbeth og Sanne deltog i forberedende møde omkring Folkets Møde 

- Merete deltog i RAR konferencen i Silkeborg omkring unge på kanten af arbejdsmarkedet  

- Merete deltog i RAR konferencen på Grundfos i Bjerringbro, som var et led i den landsdækkende 

handicapuge ‘Job og handicap’. Her var særligt handicappede i job i fokus. 

 

Aarhus Lokalafdelings politiske arbejde i 2019 

Disse politiske opgaver har vi primært arbejdet med i 2019: 

- Deltaget i DH’s bestyrelsesmøder 

- Deltaget i DH’s årsmøde 

- 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, på Facebook, samt deler deres foldere ud ved vores 

arrangementer 

- Deltaget i Høreforeningens HB møder 

- Deltaget i orienteringsmøde om, hvad IKH tilbyder brugere 

- Deltaget i møde med Høreteamet  

- Dialog med flere interessenter omkring undertekster på deres online 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. 

- Var på gaden den 3. marts i anledningen af WHO’s internationale Høredag 

 

Aarhus Lokalafdelings arbejde på fællesskabsområdet/sociale arrangementer i 2019 

- Nytårskur i januar, dejligt med så mange der mødte op til en snak om aktiviteter i 2019 

- CUE kom og fortalte om deres produkter i februar måned, men CUE lukkede desværre deres 

virksomhed i efteråret 2019 

- Årsmøde 2019 i marts på Huset Trøjborg. Et konstruktivt møde med efterfølgende foredrag, hvor 

Lars Aage fortalte sin personlige hørehistorie 

- “Kørekort til dit høretab”, specialkonsulent Joan Nydahl fra IKH kom med et godt indlæg 

- iPad kursus i april måned  

- Rejseforedrag ved Torben – god dialog 

- Foredrag i maj om Besættelsen og Befrielsen på Trøjborg  

- Valgmøde i maj med deltagelse af tre politikere og klinikleder Claus Storgård 

- Foredraget ’Trods dine begrænsninger og styrk dine ressourcer indefra’ i juni, et super relevant og 

spændende foredrag, hvor alle fik noget med hjem 

- Sejltur med Ålekvasen i forbindelse med Tall Ships Races i august  

- Guidet kunsttur i Aarhus i september i forbindelse med festugen 

- Foredrag om meniere i september – den unge Morten Sponholtz fortalte sin gribende historie 

- Rundvisning på væksthuset i oktober 

- ‘Hvad kan vi gøre for de erhvervsaktive i Aarhus?’ i oktober – kun tre fra bestyrelsen mødte op 

- Efterårscafé i oktober 

- Høremesse i november 

- Teknisk hjælp til din tablet og smartphone + hvad du kan bruge dem til i november 

- Debat om Høreforeningen ved landsformanden i december 

- Julehygge og -frokost med indlagt bankospil i december 

 

Medlemsstatus pr. 13. januar 2020: Aarhus Lokalafdeling, 320 medlemmer. 

Vi glæder os nu til at komme i gang med Høreforeningens 13. år.  

 
Formand Sanne Lauridsen, januar 2020 


