
Referat fra årsmøde i Høreforeningen Aarhus Lokalafdeling den 1. februar 2020 

Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus C, kl. 10.30 – 12.00 

1. Valg af dirigent 

Henning Færmann, lokalformand i Holstebro Lokalafdeling og medlem af 
hovedbestyrelsen, valgt i Region MidtJylland 

2. Valg af referent 

 Lisbeth Leicht Thomsen, sekretær i Aarhus Lokalafdeling 

3. Godkendelse af dagsorden 

Høreforeningens vedtægter for afholdelse af årsmøde er opfyldt. Dagsorden 
godkendt uden ændringer. 

4. Valg af stemmetællere 

 Valget udsættes til senere på mødet, hvis der bliver behov for det. 

5. Bestyrelsens beretning til godkendelse v. formand Sanne Lauridsen 

Den udførlige, skriftlige årsberetning for 2019 kan læses på lokalafdelingens 
hjemmeside og er omtalt på FaceBook i Høreforeningens Aarhus 
Lokalafdelings lukkede gruppe, som man gerne må tilmelde sig. 

Det nye medlemssystem, som Høreforeningen har købt på landsplan, giver 
nye muligheder for kontakt, bl.a. via sms med korte beskeder. Man er meget 
velkommen til at oplyse mobilnummer til Høreforeningen, så man kan 
modtage besked, når der er noget særligt på færde. Samme gælder for 
mailadresse, så man kan modtage lokalafdelingens nyhedsbreve, da der kun 
udsendes digital post fra lokalafdelingen. 

Der har været mange arrangementer i det forløbne år, takket være vores faste 
tildeling af lokale på Huset Trøjborg. Gæster er generelt velkomne, så 
medlemmer må gerne invitere nogen med, hvis mødet har en særlig 
interesse. Kalenderen for den kommende sæson er færdig og lagt på 
hjemmesiden, så man kan orientere sig.  

Der blev spurgt, om det gav resultater at stå ved Bilkas hovedindgang og 
dele foldere ud på den Internationale Høredag i marts, og om det skal 
gentages. Deltagerne havde flere samtaler med folk, men generelt var der 



ikke mange kunder grundet Fastelavn, så der skal arrangeres noget andet i 
det kommende år. Planerne er ikke på plads endnu, men vil blive slået op og 
sendt ud på nyhedsbrev til marts. 

Medlemmer har efterlyst bats, der oplyser om nedsat hørelse. De er bestilt 
hjem fra sekretariatet og vil fremover kunne købes ved Sanne, når der er 
møder. 

Bladet Hørelsen udsendes på forskellige datoer landet over, så man kan ikke 
forvente modtagelse samtidigt alle steder. Hvis det udebliver skal man 
henvende sig direkte til sekretariatet.  

Formandens årsberetning blev godkendt. 

6. Godkendelse af handleplan 

Aktiviteterne i det kommende år dækker de ønsker, der fremgår af 
handleplanen, bortset fra forslag om ture ud i naturen. Der vil derfor 
forekomme invitationer til andre arrangementer, end det fastlagte på Huset 
Trøjborg.  

- IDA Institute arbejder med hørerehabilitering, forskning og høreomsorg. 
Sanne fortæller om det den 5. september. Der er en god hjemmeside 
https://idainstitute.com/tools/tools_in_translation/danish/  

Medlemmer er velkomne til at møde op i god tid, når der er lokale møder, 
hvis man har behov for en snak om et høreproblem. Bestyrelsen hjælper 
gerne så vidt muligt. Det kan også aftales i forvejen, hvis man giver besked 
om det. 

Om vinteren kan det volde problemer for ældre medlemmer at komme ud i 
mørket og nå frem til Trøjborg med bus. Foreningen kan ikke stå for det, 
men man må gerne spørge højt ved mødet, om der er muligheder for 
samkørsel, ligesom det er velkomment, hvis man tilbyder et lift.  

Der vil komme tilbud om ture ud i naturen med guide og teleslynger.  

Handleplanen for 2020 blev godkendt. 

7. Økonomi, herunder godkendelse af regnskab m.v. 

Frode Larsen, kasserer i lokalafdelingen, fremlagde regnskabet, der også kan 
ses på hjemmesiden.  



Indtægter fra kontingentmidler fordeles centralt og er afhængigt af de lokale 
medlemstal. De tildeles efter en bestemt procentsats. Vi modtog således 
27.322 kr. i 2019. 

Hvis man donerer midler til Høreforeningen, kan man bestemme, om de skal 
bruges centralt eller gives til Lokalafdelingen.  

Lokalafdelingen har et mindre underskud i 2019, hvilket skyldes en stor 
stigning i aktivitetsniveauet i forhold til 2018. Underskuddet har ingen 
betydning, da egenkapitalen rigeligt opvejer det.  

Regnskabet for 2019 blev godkendt.  

8. Godkendelse af forretningsorden (hvis der kommer ændringsforslag) 

 Ingen ændringsforslag. 

9. Valg af formand, Sanne Lauridsen genopstiller 

 Sanne Lauridsen blev genvalgt som lokalformand for de næste 2 år. 

10. Valg til bestyrelsen 

På valg var: 

a. Lone Kalledat, genvalgt 

b. Frode Larsen, udtræder 

c. Flemming Thisted, genvalgt 

d. Valg af nyt medlem for et år, da Annette Ravn udtræder 

Der blev ikke valgt nye medlemmer til bestyrelsen, som nu består af 5 
medlemmer: Sanne Lauridsen, Merete Birk Nielsen, Lone Kalledat, 
Flemming Thisted og Lisbeth Leicht Thomsen.  

Bestyrelsen konstituerer sig ved første møde. Flemming Thisted har på 
forhånd sagt ja til opgaven som kasserer. 

11. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

 Lars Aage udtræder.  

 1. suppleant Torben Hartmann 



 2. suppleant Jim Heding, der ønsker en langsom tiltræden 

12. Valg af revisor samt revisorsuppleant 

 Thomas Rasmussen modtog genvalg som revisor. 

 Leon Carlsen modtog genvalg som revisorsuppleant.  

13. Udpegninger til DH og andre repræsentationer 

 Bestyrelsen fordeler opgaver og udpegninger indbyrdes.  

14. Indkomne forslag 

 Ingen 

15. Eventuelt 

- Lokalafdelingens hjemmeside har en liste over offentlige steder med 
teleslynge. Den er ikke komplet og trænger til opdatering. Vi modtager 
meget gerne besked, hvis man oplever problemer eller fordele.  

- Som hørehæmmet er det ofte en meget god idé at have en person med, når 
man er til vigtige samtaler. Høreforeningen har en bisidder ordning, hvor 
man gratis kan bestille en uvildig ledsager.  

 

 

	  


