
Referat fra årsmøde i Høreforeningen Aarhus Lokalafdeling den 9. september 2021 

Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus C, kl. 19 – 21.30 

Grundet Coronarestriktionerne blev årsmødet afviklet sent på året og med en kort 

dagsorden.  

1. Valg af dirigent Merete Birk 

2. Valg af referent Lisbeth Leicht Thomsen 

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 2020 kan læses på lokalafdelingens 

hjemmeside efter mødet. Uddelt ved årsmødet på print. Sanne fremhævede 

flg.: 

Det forløbne år har været stærkt præget af pandemien, så de eneste 

aktiviteter har været virtuelle. De har til gengæld været en succes, som 

måske kan fastholdes i nogle sammenhænge. 

Nyhedsbrevene er ophørt, og der udsendes nu direkte mail med info efter 

behov. 

Trods coronaen er medlemstallet gået lidt frem i perioden. 

Bestyrelsens deltagelse i lokale råd og nævn giver gode politiske muligheder 

for informationer og medindflydelse.  

Troldtekt har i forløbet doneret en stak malerier – lavet på akustikplader – 

som vi i lokalafdelingen selv kan beslutte anvendelsen af. Vi drøfter en 

løsning med et arrangement/en fernisering, hvorfra medlemmer kan låne et 

maleri for en periode. Det drøftes i bestyrelsen. 

Formandens beretning blev godkendt. 



6. Godkendelse af handleplan 

 Indholdet er en videreførelse af sidste år, da mange aktiviteter blev aflyst. 

 Lokalafdelingen har fået et stort tilskud til afvikling af et arrangement med 

temaet: ’Høretekniske udfordringer i relation til coranapandemien’. 

Forslag fra mødedeltagere kan indarbejdes i årets løb: 

- Tema om muligheder for alarmer og anlæg i privat bolig. 

- Tema om pårørendes problemer i forhold til hørehæmmede. 

- Manglende nytænkning i det offentlige system generelt. Hvad kan man 

gøre for at bedre forholdene? Kan der skabes et nuanceret samarbejde 

mellem offentlige og private instanser? 

Der efterlyses veste med tekst på ryggen til fx cyklister.  

Handleplanen for 2021 blev godkendt. 

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

Flemming Thisted, kasserer i lokalafdelingen, fremlagde regnskabet for 

2020. Indtægter fra kontingentmidler fordeles centralt og er afhængigt af de 

lokale medlemstal. De tildeles efter en bestemt procentsats.  

Regnskabet fremviser et stort overskud, da der ikke har været udgifter til 

arrangementer i årets løb, og donationen indgår i regnskabet.  

Regnskabet for 2020 blev godkendt.  

8. Godkendelse af forretningsorden (hvis der kommer ændringsforslag) 

 Ingen ændringsforslag. 

9. Valg af formand – kun valg i lige år 

10. Valg til bestyrelsen 

På valg var: 

a. Lisbeth Leicht Thomsen, genvalgt 

b. Merete Birk, genvalgt 



Randi Wetke indtræder i bestyrelsen, valgt for 2 år. Bestyrelsen består nu af 

6 medlemmer: Sanne Lauridsen, Merete Birk Nielsen, Lone Kalledat, 

Flemming Thisted, Lisbeth Leicht Thomsen og Randi Wetke. 

Bestyrelsen konstituerer sig ved første møde. Flemming Thisted har på 

forhånd sagt ja til at fortsætte opgaven som kasserer. 

11. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

 1. suppleant Torben Hartmann genvalgt 

 (2. suppleant Jim Heding udtræder). 

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 

Torben Hartmann, næstformand i Kirkeudvalg Vest, fortalte, at der ventes 

skriftligt valg til udvalget næste forår. Der arbejdes lokalt på at skaffe en 

kontaktpræst for hørehæmmede i Østjylland.  

Sanne og Flemming er blevet valgt til Aarhus Kommunes 

Tilgængelighedsråd og skal deltage i arbejdet med tilgængeligheden i 

kommunen. Det giver gode muligheder for at få kommunikationen med på 

listen over fokusområder. 

Der findes en app, borgertip.dk, hvor man kan sende et tip til kommunen, 

hvis man finder forhold, som der skal rettes op på (huller i vejen, skæve 

fliser, manglende skiltning osv.). 


