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Tak for opbakningen til årsmødet

Årsmødet den 1. februar var godt besøgt og blev afviklet i en positiv stemning.
Bestyrelsen siger tak for opbakningen og pæne ord. Referatet kan læses
online; se referatet her.
Efter selve mødet havde vi en meget givende debat om høreomsorgen i Region
Midtjylland. Birgit Marie Christensen og Annette Roed fra Regionsrådet er
begge direkte involveret i sundhedsområdet gennem udvalg, og Claus
Storgaard, klinikleder på Aud. Klinik, fik fortalt om arbejdet med at dæmme op
for de lange ventetider. Det er en kompliceret opgave, men der er dog
forbedringer at spore.  Der blev udvekslet synspunkter og skabt grobund for
mere samarbejde. Vi glæder os over, at Høreforeningen kan være
igangsættende for den udvikling, og det bekræfter os i, at det politiske arbejde
har stor værdi.

Aktivitetsplanen for 2020 er nu lagt frem på hjemmesiden, så du i god tid kan
orientere dig om tilbuddene fra Aarhus Lokalafdeling. Herunder er omtalt to
arrangementer i marts.

Lørdag den 7. marts kl. 13.00 – ca. 16.30 får vi besøg fra Widex, der vil
fortælle om tekniske detaljer og muligheder i de moderne høreapparater. Selv
om du ikke er bruger af netop Widex høreapparater eller produkter, kan du nok
få glæde af ny teknisk viden.

Torsdag aften den 12. marts kl. 19 – 21.30 er også teknisk, men denne gang handler
det om produkter, som kan give dig ekstra hjælp som hørehæmmet. Firmaet Tonax,

der forhandler mange forskellige mærker, kommer og præsenterer en bred vifte af
høreteknisk udstyr (alarmer, teleslynger, streamere osv.).

http://hoereforeningen-aarhus.dk/om-os/referater/


Medbring altid gerne eget udstyr til møderne, hvis du har brug for hjælp til
brugen.
Deltagelse i begge møder er gratis for medlemmer, gæster betaler 30 kr. Du
skal tilmelde dig, så vi kan købe ind til kaffen, der koster 20 kr. for alle.
Tilmelding skal ske senest dagen før på sms til Lisbeth 6139 7908 eller mail
Sanne aarhus@hoereforeningen.dk
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