
 

   
  Aarhus Lokalafdeling 

 

Referat fra årsmøde i Høreforeningen Aarhus Lokalafdeling 12. februar 2022  

1. Valg af dirigent Flemming Thisted 

2. Valg af referent Lisbeth Leicht Thomsen 

3. Godkendelse af dagsorden ingen kommentarer 

4. Valg af stemmetællere sker senere på mødet, hvis der bliver behov. 

5. Bestyrelsens beretning til godkendelse ved formand Sanne Lauridsen 

I september og oktober blev der afholdt valgmøder til byråds- og regionsrådsvalgene, begge var godt 

besøgt. Arbejdet i lokalforeningen blev igen ramt af nedlukninger pg.a. corona, så en del arrangementer 

måtte enten aflyses eller afholdes virtuelt.  

Flemming Thisted er senere blevet valgt ind i Ældrerådet i Aarhus, så vi nu også der har et talerør for 

høresagen. 

Der holdes løbende kontakt til Høreteamet på Marselisborgcentret, hvor forskellige problemstillinger 

kan bringes op. Det volder problemer for brugerne, at den åbne mødetid er bortfaldet, så den debat 

tages op igen med Høreteamet. 

Beretningen godkendt, den kan senere læses i fuld længde online. 

6. Godkendelse af handleplan 

Der er ikke sket ændringer i planen, og da flere arrangementer har været udsat/aflyst, er der gode 

muligheder for at fylde kalenderen igen. 

I Lisbjerg bygges en ny bydel, Nye, hvor der skal åbnes en ny folkeskole. Det giver anledning til 

samarbejde omkring hørehæmmede børns særlige behov til indretningen. 

Forslag til handleplanen: Natur-tur i skovene syd for Aarhus med Tonny som guide (medlem) 

Handleplanen godkendt. 

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

Flemming Thisted, kasserer, fremlagde det reviderede regnskab. Da der ikke har været store udgifter i 

perioden, fremviser det et overskud på 13.397 kr.  

Kort debat om bankkonti og gebyrer for foreninger. Banker har forskellige satser.  



Regnskabet blev godkendt. 

8. Godkendelse af forretningsorden (hvis der kommer ændringsforslag) 

 Der er ikke kommet forslag, så forretningsordenen er godkendt. 

9. Valg af formand Sanne Lauridsen genopstiller og blev valgt for to år. 

10. Valg til bestyrelsen Flemming Thisted og Lone Kalledat genopstiller og blev valgt for to år.  

11. Valg af suppleanter til bestyrelsen Torben Hartmann genopstiller og blev valgt for et år. 

12. Valg af revisor og revisorsuppleant  Torben Rasmussen genvalgt som revisor 

   Leon Carlsen genvalgt som revisorsuppleant 

13. Udpegninger til DH og andre repræsentationer overlades til lokalbestyrelsen 

14. Indkomne forslag  ingen 

15. Eventuelt  

 Aase fra Døveforeningen peger på behov for hjælp til unge (nye) hørehæmmede med fokus på 

støttemuligheder under uddannelse.  

 Ønske om et lørdagsmøde om høretaktik, især for pårørende. 

 Tinnitusdagen på Huset Trøjborg den 12. marts har plads til flere tilmeldinger. 

Forslag om en rundvisning på Generationernes Hus på Aarhus Ø 

Kirkeudvalg Vest holder valg. Valgskema kan hentes online.  

Vinsmagning i HF på Huset Trøjborg den 17. marts kl. 19, pris 50 kr. Tilmelding påkrævet. 

Møde om status på teleslynger i Aarhusområdet den 9. april.  

 

Mødet blev afsluttet med et oplæg fra Randi Wetke, der fortalte om nye retningslinjer for 

høreapparatbehandling af patientgruppen med knuder på hørenerven. 

 

 


