Brøndby–Ishøj -Albertslund
https://bisa.dk/
Lokalafdeling
CVR. 32792561
Den 21. juni 2020

Referat af bestyrelsesmøde i BISA lørdag den 20. juni 2020, kl. 13
hos Thomas

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

Dagsorden:
1) Fritidsmesse i Ishøj Idræts og Fritidscenter den 3. september 2020.
Invitation fra Ishøj Kommune til at deltage
Ungeguide kunne deltage.

2021
2) Medlemsmøde holdes i foreningshuset i Ishøj. lørdag 16. januar 2021
Godt nytår med musik (Søren & Torben) og bobler og kransekage, pris 50,00 kr.
Sidste tilmelding 31.december 2020.

3) Årsmøde holdes i Sundhedshuset i Albertslund lørdag 20. februar 2021
Med frokost, gratis for medlemmer. Husk parkering kun 2 timer.
Sidste tilmelding 31. januar 2020

4) Foredrag med tinnitus ekspert Susanne Nemholt Rosing
i Kulturhuset Brønden i 2660 Brøndby Strand. Maj 2021.?
5) Midtvejsmøde i høreforeningen en deltager fra alle lokalafdelinger Thomas deltager for
vores lokalafdeling.

6) Fyraftensmøde om hørelse og høretab, tilbyder
Høreforeningen at stille op med en høreguide. Det er gratis.
Holdes i Albertslund i oktober 2021.
pris 25,00kr, alle deltagere får et kildevand.

7) Underskrivelse af foreningsoplysninger til Albertslund Kommune

Eventuelt.
Der holdes 4 regionsmøder om året. I marts – juni – september - november

Ad 1)
Det blev besluttet, at vi vil deltage i fritidsmessen - og arbejde på, at møde op med en ”Ungeguide”
som taler de unges sprog.
Leif og Thomas vil kontakte en af ungeguiderne.

Ad 2)
Medlemsmøde i foreningshuset i Ishøj den 16. januar 2021, eventuelt med musik af Søren og
Torben, afhængig af Deres pris for at underholde.
Efter bestyrelsesmødet har Leif undersøgt hvad det koster at engagere musikerne Søren og Torben.
Prisen vil ligge mellem kr. 4.500 til kr. 6.000, hvilket er for dyrt i forhold til BISA’s budget.

Ad 3)
På dagsorden er der anført at sidste tilmelding til årsmødet i Sundhedshuset i Albertslund er den 31.
januar 2020, hvilket skal rettes til 31. januar 2021.
Bo vil inden årsmødet kontakte en repræsentant fra Høreforeningen, som kan instruere bestyrelsen
i hvordan de tekniske installationer i Sundhedshuset fungerer.

Ad 4)
Bestyrelsen skal senere fastlægge én dato i maj 2021, inden vi kan sende invitationer ud til dette
foredrag.

Ad 5)
Thomas vil deltage i Midtvejsmødet.
Følgende datoer er aktuelle for afholdelse af Midtvejsmødet, den 8. – 9. maj 2021 eller den 28. – 29.
maj 2021.

Ad 6)
Det blev besluttet, at der arbejdes videre med at afholde et fyraftensmøde i oktober 2021, det skal
være gratis at deltage.
Desuden vil det være et møde, der kræver en tilmelding i forvejen, for at kunne deltage.
I øvrigt skal vi i indbydelsen slette teksten jfr. Dagsordenen ”pris 25,00 kr. alle deltagere får et
kildevand”.

Ad 7)
Hele bestyrelsen underskrev dokumentet vedr. foreningsoplysninger til Albertslund Kommune.
Bo afleverer det underskrevne dokument i Albertslund kommune.

Eventuelt)
Knud:
- omtalte ombygningen og renoveringen af foreningshuset Brohuset på Vejlebrovej i Ishøj.
Mener at vi skal være opmærksomme på at komme med BISA´s ønsker, omkring lokalernes
indretning overfor Ishøj kommune, med henblik på at kunne afholde fremtidige
arrangementer i Brohuset.
-

havde læst de nye retningslinjer fra Høreforeningen vedrørende samkørsel af lokalafdelinger.
De øvrige fra bestyrelsen vil læse retningslinjerne i gennem og komme med Deres
kommentarer til det udsendte fra Høreforeningen.

Thomas skal kontakte ørelæge Michelle Nielsen i Hvidovre, om hun er interesseret i at komme til
Ishøj i 2021 for at afholde et foredrag.
Efter vores bestyrelsesmøde blev der talt om, at foredraget med Michelle Nielsen, hvis hun er
interesseret, kunne afholdes den 16. januar 2021, som erstatning for musik-arrangementet.

På grund af Corona-krisen afventer bestyrelsen med:
- planlægningen af en eventuel julefrokost i november/december 2020
- at fastsætte en dato for næste bestyrelsesmøde

