Brøndby–Ishøj -Albertslund
https://bisa.dk/
Lokalafdeling
CVR. 32792561
Den 3. juni 2021

Referat af bestyrelsesmøde i BISA onsdag den 2. juni 2021, kl. 11
i Kulturhuset Kilden i Brøndby

Tilstede var
fra Høreforeningen: Linda Dybdal Nielsen, Organisations- og Udviklingskonsulent samt 2
skrivetolke
fra BISA: Leif Sønderby, Britta Sønderby, Tove Lissi Hansen, Bo Ørting, Knud Hein (suppleant) og
Thomas Thomsen (referent)

Dagsorden:
1) Præsentation af deltagere på mødet.
Udover bestyrelsen vil fra Høreforeningen deltage, Linda Dybdal Nielsen, Organisations- og
Udviklingskonsulent samt 2 skrivetolke.
2) Drøftelse af fremtiden for lokalafdelingen Brøndby – Ishøj – Albertslund (BISA).
Bestyrelsesformanden, 2 medlemmer af bestyrelsen samt suppleanten har meddelt, at de
trækker sig ud af bestyrelsen inden udgangen af 2021.
Der er herefter 2 bestyrelsesmedlemmer tilbage i bestyrelsen, et bestyrelsesmedlem og én
kasserer, Bo Ørting og Thomas Thomsen.
Lykkedes det ikke af få valgt nye bestyrelsesmedlemmer, herunder ny formand, på det
kommende årsmøde 2021, skal lokalafdelingens fremtid drøftes.

3) Fastsættelse af dato og sted, for afholdelse af næste bestyrelsesmøde i lokalafdelingen.
4) Fastsættelse af dato og sted, for lokalafdelingens årsmøde 2021.
5) Eventuelt.
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Ad 1)
Præsentationsrunde blev foretaget hvor Leif, Britta, Tove og Knud fortalte, at de alle 4 efter mange
år som aktive i lokalafdelingerne for henholdsvis Brøndby og Ishøj og herefter for lokalafdelingen
Brøndby, Ishøj og Albertslund, vil trække sig ud af bestyrelsen ved det førstkommende årsmøde
2021.
Bo og Thomas, som har siddet i bestyrelsen i hhv. 4 år og 1 år, er begge indstillet på at fortsætte i
BISA’s bestyrelse.

Ad 2)
Linda efterlyste hvilke typer af bestyrelsesmedlemmer vi vil annoncere efter, for at kunne præge
bestyrelsesarbejdet fremover bedst muligt.
Hertil meddelte Bo, at han med sit bestyrelsesarbejde i BISA, har været fokuseret på sit arbejde i
Meniéreudvalget samt specifikke arrangementer i BISA, medens Thomas har arbejdet med posten
som kasserer, skrivelser til medlemmerne samt ajourført BISA´s hjemmeside.
Bo mente hertil, at med tanke på hvor stor en succes de virtuelle arrangementer arrangeret af
Høreforeningen har været, vil det også være en fordel med bestyrelsesmedlemmer, der kunne stå
for virtuelle arrangementer i lokalafdelingen i fremtiden.
Linda tilføjede, at det fremadrettet er meningen at det er de lokale afdelinger der skal stå for de
virtuelle arrangementer i samarbejde med Høreforeningen.
Linda vil i Høreforeningen tage spørgsmålet op, om BISA’s udfordring omkring manglende
bestyrelsesmedlemmer efter årsmødet 2021.
I Høreforeningen er der nedsat en task force gruppe, med gode ideer til lokalafdelingerne.

Det blev herefter drøftet, at det i BISA kan være vanskeligt at få medlemmerne til at deltage i vores
arrangementer og årsmøder.
Enighed om at der er mange foreninger om buddet, omkring tilbud på sociale arrangementer.
Knud efterlyste i denne forbindelse, hvordan aldersfordelingen er for vores medlemmer i de 3
kommuner.

Det blev besluttet, at bestyrelsen hurtigst muligt skal skrive ud til vores medlemmer, eventuelt som
et Nyhedsbrev, om der skulle være interesse i at stille op til vores bestyrelse ved det kommende
årsmøde 2021.
I skrivelsen skal det omtales, at vi afholder 3-4 bestyrelsesmøder om året, at man vil være med til at
arbejde for, at sikre hørehandicappede og høreskadede de bedste livsvilkår mv. i vores lokalområde.
Herudover det - at man er med til at synliggøre et usynligt problem.
Høreforeningen har i øvrigt tilbud om kurser i det at være bestyrelsesmedlem i en lokalafdeling,
ligeledes er der en del sparring mellem lokalafdelingerne på tværs af regionerne.
BISA vil samtidig i denne skrivelse/Nyhedsbrev undersøge, hvor mange medlemmer der er
interesseret i én bustur til f.eks. Andelslandsbyen i Holbæk eller én anden aktivitet/oplevelsescenter.
2

Hertil er der i øjeblikket mulighed for at søge om et tilskud på kr. 5.000 fra Høreforeningen, som
støtte til et arrangement, f.eks. foredragsholder eller bustur m.v.
Dette tilbud gælder kun så længe der er midler i puljen.

Linda omtalte de muligheder der er for at lokalafdelingen kan fortsætte:
- at der ved årsmødet 2021 blev valgt en ny bestyrelse med nok antal medlemmer
- muligheden for at lokalafdelingen bliver tilknyttet én af nabokommunernes lokalafdelinger og
bliver samkørt med denne
Beslutning herom skal dog træffes af Hovedbestyrelsen i Høreforeningen.
- nedlæggelse af lokalafdelingen
Linda var skeptisk omkring det at blive lagt sammen med én af de andre lokalafdelinger, på grund
af, at det herefter er 4 områder lokalafdelingen skal dække, herunder spørgsmålet om at fordele
mødesteder ligeligt mellem de 4 kommuner.
Tilføjede at det er en god ide at samarbejde med andre foreninger – også dem udenfor
Høreforeningens regi.

Årsmødet for 2021 skal være afholdt inden udgangen af september 2021. BISA skal derfor snarest
finde en dato i september til afholdelse af årsmøde.
På årsmødet vil der blive arbejdet på, at få Høreforeningens Landsformand, Majbritt Garbul
Tobberup, til at deltage.
Herudover kunne vi i forlængelse af årsmødet, have et nærværende arrangement omkring det at
være hørehæmmet. Dette kunne f.eks. være et foredrag af en ørelæge.

Ad 3)
Efter mødet er det blevet besluttet at afholde næste bestyrelsesmøde onsdag den 16. juni 2021, kl.
09:30 – 11:30 i Kulturhuset Kilden i Brøndby.

Ad 4)
Efter mødet er det blevet besluttet at afholde vores årsmøde 2021, lørdag den 18. september 2021,
mellem kl. 10:00 – 14:00, i Kulturhuset Kilden i Brøndby.

Ad 5)
Der var ingen bemærkninger til dette punkt.
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