Brøndby–Ishøj -Albertslund
https://bisa.dk/
Lokalafdeling
CVR. 32792561
Den 16. juni 2021

Referat af bestyrelsesmøde i BISA onsdag den 16. juni 2021, kl. 09:30
i Kulturhuset Kilden i Brøndby
Tilstede var:
Der var 2 skrivetolke til stede på dette bestyrelsesmøde.
Leif Sønderby, Britta Sønderby, Tove Lissi Hansen, Bo Ørting og Thomas Thomsen (referent)
Afbud fra:
Knud Hein (suppleant)

Dagsorden:

1) Datoen for BISA’s årsmøde 2021, er ændret fra den 18/9-21 til i stedet for at blive
afholdt som et fyraftensmøde, tirsdag den 7. september 2021, kl. 16:30 til kl. ?
2) Lokalafdelingens nyhedsbrev – juni 2021 af 5/6-21, som er sendt til alle medlemmer.
Opgørelse over antallet af tilbagemeldinger fra vores medlemmer, på baggrund af
vores nyhedsbrev - samt deres interesse for at deltage i busture til Nyvang i Holbæk
og Jyllinge Minigolf Klub.
3) Planlægning af andre arrangementer for vores medlemmer inden årsmødet 2021.
Hvis det viser sig, at der ikke er nok interesse for arrangementerne under punkt 1:
- sommerfrokost i Krøgers Have (Leif)
- andet
4) Nyt fra regionsmøde den 12/6-21 i Region Hovedstaden.
5) Forslag om, at sætte én annonce i lokalaviserne i Brøndby, Ishøj og Albertslund,
hvor vi annoncerer efter bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til lokalafdelingens
bestyrelse.
6) Fastsættelse af dato og sted, for afholdelse af næste bestyrelsesmøde i
lokalafdelingen.
7) Eventuelt.
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Ad 1)
Høreforeningens landsformand, Majbritt Garbul Tobberup, er forhindret i at deltage i vores årsmøde
den 7. september 2021.
Bestyrelsen var dog enige om at bibeholde datoen for afholdelse af vores årsmøde som et
fyraftensmøde, den 7/9-21, kl. 16:30 til ?, på Kulturhuset Kilden i Brøndby.
Der var herefter et forslag om at tilbyde vores medlemmer, at blive transporteret til og fra årsmødet
i bus/minibus, fra aftalte opsamlingssteder i Albertslund, Ishøj og Brøndby.

Ad 2)
Lokalafdelingen havde kun modtaget 2 tilbagemeldinger fra vores medlemmer, på baggrund af vores
nyhedsbrev af 5/6-21, angående interessen for bl.a. busture til oplevelsescenter Nyvang og Jyllinge
Minigolf Klub.
Begge medlemmer var ikke interesseret i nogle af turene, primært på grund af, at de er
gangbesværet.
Vi kunne heraf konstatere, at der blandt vores medlemmer, ikke var interesse for nogle af busturene.

Ad 3)
Leif havde udover frokost i Krøgers Have, et par andre forslag om arrangementer for medlemmerne.
Frokost på restaurant Engtoftegård i Brøndby eller Cafe SeSa på Ishøj havn.
Det blev besluttet:
- at vi forespurgte Cafe SeSa om der var ledigt for et frokostarrangement for ca. 30
personer, tirsdag den 17. august, kl. 13 – 16.
- at tilmelding til arrangementet, var efter ”Først til mølle” princippet, afhængig af
lokalafdelingens formue
- medlemmer har mulighed for at få deres ægtefælle med, selvom ægtefællen ikke er
medlem af Høreforeningen, dog med én egenbetaling på kr. 50 for ikke-medlemmer
- at der skal være bustransport til og fra Cafe SeSa, fra aftalte opsamlingssteder i Brøndby,
Albertslund og Ishøj
Tilmeldingsfristen for dette arrangement, blev fastsat til mandag den 9. august 2021.
I øvrigt kan man i Høreforeningen søge om et tilskud på kr. 5.000 til et arrangement, f.eks. en bustur.
Dette tilbud gælder kun så længe der er midler i puljen.

Ad 4)
Thomas havde deltaget i regionsmødet i Region Hovedstaden, som blev afholdt i Gentofte den 12/621.
Thomas fortalte på regionsmødet, at BISA har nogle udfordringer med, at 3 bestyrelsesmedlemmer
(herunder formanden) samt vores suppleant, træder ud af bestyrelsen ved BISA’s årsmøde i
september 2021.
Lokalafdelingerne i Rødovre, Glostrup og Høje Taastrup, er interesseret i et samarbejde med BISA.
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Bo mente, at nogle af lokalafdelingerne savner nok opbakning til at kunne fungere ordentligt – og
det kan blive nødvendigt, at flere nabokommuner slår sig sammen om at kunne tilbyde
arrangementer.
Bo vil ud fra medlemslisten, kontakte BISA’s medlemmer i Albertslund, for at forhøre sig om
interessen for lokalafdelingen og Høreforeningen.

Ad 5)
Nogle af bestyrelsesmedlemmerne er skeptiske overfor, om vi vil få noget respons fra borgerne i
Brøndby, Ishøj og Albertslund, ved at annoncere efter bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til
lokalafdelingens bestyrelse i lokalaviserne.
I stedet for, vil Bo kontakte Albertslundposten og Leif kontakte Folkebladet i Brøndby, om der er
mulighed for at få en gratis annonce i lokalaviserne, hvor vi kan gøre reklame for Høreforeningen og
averterer efter bestyrelsesmedlemmer/suppleanter.
Spørge Knud, om han har nogle kontaktpersoner i Ishøj, med henblik på, at få offentliggjort BISA’s
udfordringer om nye bestyrelsesmedlemmer/suppleanter, for borgerne i Ishøj.

Ad 6)
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til lørdag den 14. august 2021, kl. 10 – 12, på Kulturhuset
Kilden i Brøndby.
Leif undersøger om der er ledige lokaler på Kilden på denne dato - ellers finder vi et andet sted til
vores bestyrelsesmøde.

Ad 7)
Der var ingen bemærkninger til punktet Eventuelt.
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