Brøndby–Ishøj -Albertslund
https://bisa.dk/
Lokalafdeling
CVR. 32792561
Den 9. september 2020

Referat af bestyrelsesmøde i BISA tirsdag den 8. september 2020, kl. 10
hos Knud

Tilstede var:
Leif Sønderby, Tove Lissi Hansen, Knud Hein (suppleant) og Thomas Thomsen (referent)

Dagsorden:
Foreningshuset Brohuset på Vejlebrovej, 2635 Ishøj
Kontakte kommunen om Teleslynge i lokalerne. Så dem der Hører dårligt,
også kan følge med i samtalen.
Julefrokost for bestyrelsen med vedhæng på Kabyssen i Ishøj en hverdag. I. 2020
Julehygge for medlemmer lørdag 28.11.2020 kl. 12 til 14
hvor vi først byder på 2 stk. smørrebrød, 1 øl/vand el. vin, kaffe/the og kage.
Gratis for Høreforeningens medlemmer og 50 kr. for ikke-medlemmer.
I. Foreningshuset Vejlebrovej 45 B, 2635 Ishøj, mødelokale M1.

2021
1)

NYTÅRSKUR holdes I. Foreningshuset Vejlebrovej 45 B, 2635 Ishøj, mødelokale
M1. Lørdag 16. januar 2021 Kl. 13 til 14.
Vi siger Godt Nytår til hinanden og håber på gode tider for høreområdet,
i det kommende år.
Vær med til at komme med idéer til den nye handleplan,
som vi skal vedtage på årsmødet.

Godt nytår, bobler og kransekage, pris 25,00 kr. Sidste tilmelding 31. december
2020
Tilmelding til kassereren.

2) Årsmøde holdes i Sundhedshuset i Albertslund, Skolegangen 1, 2620 Albertslund
I Cafesalen, der er teleslynge
lørdag 20. februar 2021
hvor vi først byder på 2 stk. smørrebrød, 1 øl/vand.
Gratis for Høreforeningens medlemmer og 50 kr. for ikke-medlemmer.
Husk parkering kun 2 timer.
Sidste tilmelding 31. januar 2021.

3) Dato for foredrag i maj 2021 med tinnitus ekspert Susanne Nemholt Rosing i
kulturhuset Brønden i Brøndby.
4) Fastsættelse af en dato i andet halvår af 2021, vedr. foredrag i Brøndby af ørelæge
Michelle Nielsen, Hvidovre.
5) Fyraftensmøde om hørelse og høretab i Albertslund i oktober 2021.
Høreforeningen tilbyder at stille op med en høreguide, hvilket er gratis.
6) Julehygge i Ishøj med frokost for lokalafdelingens medlemmer.
7) Julefrokost for bestyrelsen, med vedhæng, på Kabyssen Ishøj Havn,
3 store stykker smørrebrød med én fadøl, Tuborg + 1 snaps eller
1 glas rødvin/hvidvin eller 1/2 I. sodavand for kr. 90.

Knud og Thomas vil i samarbejde kontakte Ishøj kommune omkring en besigtigelse af lokalerne i
foreningshuset Brohuset på Vejlebrovej i Ishøj, herunder i hvilke lokaler der er teleslynge og
antallet af personer, der må være i lokalerne.
Blandt de fremmødte i bestyrelsen, var der tilslutning til i november 2020 at afholde en julefrokost
på Kabyssen i Ishøj, for bestyrelsesmedlemmer med vedhæng.
Vi talte om, at det vil være en god ide at flytte julehygge for medlemmerne den 28/11-20, til
Albertslund.
Det skal dog først undersøges, hvor mange personer vi må være i lokalerne i Albertslund og om
der er handicapparkering.
Leif har efter mødet konstateret, at der er 3 handicappladser ved sundhedshuset i Albertslund.
Et billede af handicappladserne vil blive lagt på vores hjemmeside.
Senere, i dag den 9/9-20, har Leif booket lokalet i foreningshuset i Ishøj den 28/11-20 fra kl. 11 –
14 – og har modtaget en foreløbig bekræftelse på vores bookning.

Ad 1)
Afvente med at arrangere Nytårskuren den 16/1-21 i Ishøj indtil vi ved, hvor mange personer der må
være i lokalerne.
Alice Davids fra Ishøj Kommunes Kultur og Fritid har efter mødet oplyst, hvor mange personer
kommunen anbefaler at der må være i foreningshuset på Vejlebrovej 45 B i Ishøj:

M1 er på 65m2, og vi anbefaler 30 pers.
M2 er på 58m2, vi anbefaler 25 pers.
M3 er på 77m2, vi anbefaler 35 pers.
M4AB er på 117m2, vi anbefaler 55 pers.
M5 er på 21m2, vi anbefaler 10 pers.
F2 er på 34m2, vi anbefaler 15 pers.
F3 er på 77m2, vi anbefaler 18 pers.
I dag den 9/9-20, har Leif booket lokalet i foreningshuset i Ishøj den 16/1-21 fra kl. 12 – 14 – og har
modtaget en foreløbig bekræftelse på vores bookning.

Ad 2)
Leif forfatter en indkaldelse til vores Årsmøde i Albertslund lørdag den 20/2-21.

Ad 3)
Det blev aftalt, at foredraget med tinnitus ekspert Susanne Nemholt Rosing skal foregå som et
fyraftensmøde i Brøndby, på én dato i maj 2021, evt. fra kl. 16 – 18.
Thomas vil kontakte Susanne for hvilken dato der passer hende.
Efterfølgende har Susanne oplyst, at hun har mulighed for at holde et foredrag på en tirsdag eller
torsdag i maj 2021, kl. 16 – 18.
Det sidste foredrag hun har holdt i Høreforeningens regi kostede kr. 4.000 ekskl. transport.

Ad 4)
Foredraget med ørelæge Michelle Nielsen skal ligeledes foregå på en hverdag, men i andet halvår
af 2021.
Thomas kontakter Michelle omkring hvilken dato der passer hende – og giver besked til Leif.

Ad 5)
Punktet udgår, emnet er blevet behandlet under punkt 3.
Fyraftensmøde og hørelse og høretab, er dækket ind under foredraget af tinnitus ekspert Susanne
Nemholt Rosing.

Ad 6)
Julehygge i Ishøj i 2021 med frokost for lokalafdelingens medlemmer.
Bestyrelsen var enige i at tage dette arrangement op på et bestyrelsesmøde på et senere tidspunkt.

Ad 7)
Julefrokost for bestyrelsen i 2021.
Planlægningen af dette arrangement vil ligeledes afvente et senere bestyrelsesmøde.

Eventuelt)
Leif kontakter Albertslund Kommune med en forespørgsel om de kan trykke vores medlemsblad,
herudover hvad det vil koste.

