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Årsberetning 2021 for Høreforeningen Aarhus Lokalafdeling 

 

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

september måned 2021. Vi nød virkelig at være fysisk sammen igen med vores medlemmer, for det havde 

været en lang nedlukning pga. Corona situationen. 

Optimismen var stor, og vi havde i bestyrelsen vores program klar for resten af 2021 og nåede at gennemføre 

vores arrangementer frem til midten af november, inden en ny variant af Corona dukkede op og hele landet 

igen måtte lukke ned.  

 

Vi nåede heldigvis at afholde valgmødet til regionen Midtjylland i Viborg den 26. oktober. DH havde et 

tilsvarende valgmøde til byrådet den 27. september, som var godt besøgt.   

 

Vores moderforening, Høreforeningen, fortsatte med deres tilbud om virtuelle møder, som alle har været 

godt besøgt. Vi havde håbet på, at det kun var i december måned, vi ikke kunne mødes fysisk, men sådan 

blev det ikke. Vi valgte derfor at afholde vores nytårskur som et virtuelt arrangement, hvor Castberggård 

fortalte om, hvad det særlige ved netop deres højskole er, og hvad der foregår bag facaden – et meget 

interessant og inspirerende virtuelt foredrag.  

Nu er håbet igen lysegrønt, og vi er klar med programmet for 2022.  

Vi er så heldige, at vi fortsat har vores faste lokaler på Huset Trøjborg i hele 2022, og vi glæder os meget til 

at se jer fysisk igen.   

 

Formål og arbejdsopgaver  
Vi henviser til Høreforeningens vedtægter, som findes på Høreforeningens hjemmeside 

www.hoereforeningen.dk 

 

Bestyrelsesmøder i 2021 

Vi nåede at holde et enkelt fysisk bestyrelsesmøde, inden vi gik over til at mødes virtuelt igen. Corona 

situationen har fyldt meget, men vi har også planlagt sæsonens program frem til sommerferien.  

 

Repræsentationen i lokale råd og nævn er fordelt mellem bestyrelsens medlemmer.  

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 

Flemming Thisted: 

- Repræsentant i DH/Danske Handicaporganisationer i Aarhus Kommune 

- Medlem af DH`s Forretningsudvalg 

- Medlem af Ældrerådet (valgt i 2021) 

Sanne Lauridsen: 

- Suppleant for DH/Danske Handicaporganisationer i Aarhus kommune 

- Udpeget som repræsentant for DH i Aarhus Kommunes Handicapråd (genvalgt i 2021) 

- Udpeget til TV2 Østjyllands repræsentantskab af DH (genvalgt i 2021) 

- Kontaktperson til Høreteamet på Marselisborgcentret 

- Kontaktperson til IKH 

- Kontaktperson til Huset Trøjborg  

Lone Kalledat: 

- Kontaktperson til Huset Trøjborg 
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Aarhus Lokalafdelings repræsentation i Høreforeningens udvalg, guider og bisiddere 

Lisbeth Leicht Thomsen: 

- Høreguide 

Karen Villumsen 

- 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   

- Stillet op til RAR i Region Midtjylland, status ukendt  

Sanne Lauridsen: 

- Udpeget af Høreforeningen til Castberggård Feriecenters bestyrelse (under nedlæggelse) 

- Høreguide 

 

Regionsmøder for lokalafdelinger i Region Midt 

Vi har deltaget i to regionsmøder afholdt i perioden, det ene blev afholdt virtuelt.  

 

Kurser og konferencer  

Siden september 2021 har vi deltaget i de arrangementer, det har været muligt at gennemføre.  

 

- Merete deltog i inspirationsweekend for erhvervsaktive hørehæmmede i oktober måned. 

- Randi og Sanne deltog i Høreforeningens midtvejsmøde i slutningen af november   

 

Aarhus Lokalafdelings politiske arbejde i 2021 

Disse politiske opgaver har vi primært arbejdet med i 2021: 

- Afholdt møde med Høreteamet den 21. december 

- Deltaget i DH’s bestyrelsesmøder 

- Deltaget i DH’s årsmøde, senest 9. juni 2021 

- 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 og på Facebook 

- Deltaget i Høreforeningens HB møder 

- 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. 

 

Aarhus Lokalafdelings arbejde på fællesskabsområdet/sociale arrangementer i 2021 

- 9. november, DH temamøde om handicap og beskæftigelse - et meget velbesøgt møde 

- 11. november, Undertekster, næstformand Leon Carlsen holdt et oplæg med efterfølgende debat  

- 18. november Randi Wetke fortalte om årsagerne til høretab 

- 8. januar 2022, virtuelt foredrag ved Castberggård 

 

Medlems status pr. 12. februar 2022: Aarhus Lokalafdeling, 336 (380) medlemmer – hvilket er en fremgang 

på trods af Corona situationen. 

 

Vi glæder os nu til at komme i gang igen efter denne turbulente periode med Corona  

 
Formand Sanne Lauridsen, februar 2022 


