Brøndby–Ishøj -Albertslund
https://bisa.dk/
Lokalafdeling
CVR. 32792561
Den 15. august 2021

Referat af bestyrelsesmøde i BISA lørdag den 14. august 2021, kl. 09:30
hos Thomas
Skrivetolkene var blevet afbestilt til dette møde
Tilstede var: Leif Sønderby, Britta Sønderby og Thomas Thomsen (referent)
Afbud fra: Tove Lissi Hansen, Bo Ørting og Knud Hein (suppleant)

Dagsorden:

1) BISAs sommerfrokost tirsdag den 17. august 2021, kl. 13 på Cafe SeSa
Herunder:
- Coronapas
- Tiltag der er taget det seneste halve år og foreløbige ideer til efterårssæsonen
2021 og forårssæsonen 2022

2) BISAs årsmøde 2021, tirsdag den 7. september 2021, kl. 17:00.
Herunder:
- Jeppe Overgaard genopstiller som revisor og er referent på årsmødet
- Handleplan
- andet

3) Annoncering i lokalaviserne i Brøndby, Ishøj og Albertslund.
Søger efter friske kræfter til bestyrelsen, bestyrelsesformand og -medlemmer samt
suppleanter til lokalafdelingens bestyrelse.

4) Fastsættelse af dato og sted, for afholdelse af næste bestyrelsesmøde i
lokalafdelingen.

5) Eventuelt.
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Ad 1)
Vi bliver i alt 11 deltagere til sommerfrokosten.
I alt 7 udenfor bestyrelsen har tilmeldt sig sommerfrokosten.
2 fra Brøndby, 2 fra Ishøj og 3 fra Albertslund, heraf er de 3 tilmeldt som ledsagere.
4 bestyrelsesmedlemmer er tilmeldt.
I henhold til indbydelsen til sommerfrokosten skal deltagerne medbringe coronapas, dvs. enten være
færdig-vaccinerede eller have en test, der er taget max 72 timer før arrangementet.
Hos busselskabet Pletten er blevet bestilt en minibus med plads til 7 personer, udover chaufføren.
Minibussen kører turen tur/retur for kr. 2.500 inkl. moms.
Minibussen har opsamling på Albertslund station (Hedemarksvej 1) kl. 12:20 - og på Ishøj station
(Ved Stationen) kl. 12:40.
Ingen har ønsket at stige på minibussen på Brøndbyøster station (Nygårds Plads).
I en pause i spisningen skal bestyrelsen fortælle lidt om de tiltag, der er taget i det seneste halve år
– samt om de foreløbige ideer til efterårssæsonen 2021 og forårssæsonen 2022:
-

Høreforeningen har siden efteråret 2020 haft tilbud om at deltage i virtuelle møder, Zoommøder, som er åbne for alle interesserede medlemmer.
Det er muligt at få hjælp til at komme på Zoom, hvis man har behov for dette.
Vi spørger deltagerne til sommerfrokosten, om de har deltaget i møder over Zoom.

-

Lokalafdelingen har efter tilskud fra Nordea- og Veluxfonden indkøbt et trådløst
kommunikationssystem hos firmaet Phonic Ear.
Et system som fremover vil blive benyttet ved vores møder, foredrag mv. og ved
udendørsarrangementer.

-

I juni 2021 sendte bestyrelsen et nyhedsbrev til vores medlemmer.
Herunder om der var interesse for en bustur til Andelslandsbyen Nyvang i Holbæk og en
anden bustur til minigolf i Jyllinge.
Der var ikke interesse nok, til at afholde nogle af arrangementerne.

-

Spørge deltagerne om hvilke arrangementer de godt kunne tænke sig i lokalafdelingen.
Møder/foredrag, på hverdage efter fyraften - eller om lørdagen?

-

Lokalafdelingen havde inden at Corona lukkede for arrangementerne, planlagt at afholde
foredrag med hhv. ørelæge Michelle Nielsen fra Hvidovre og et andet foredrag med
tinnitus ekspert, Susanne Nemholt Rosing.

-

Orientere deltagerne om, at man som medlem af Høreforeningen, har mulighed for at
rekvirere en skrivetolk til et møde hos f.eks. sin bank, praktiserende læge eller andet.

Ad 2)
Lokalafdelingens revisor Jeppe Overgaard, har sendt en mail om, at han genopstiller som revisor og
at han deltager på vores årsmøde den 7/9-21, hvor han vil være referent.
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Vedrørende punkt 11 på dagsordenen i indkaldelsen til årsmødet ”Godkendelse af handleplan”:
- arrangere foredrag med Michelle Nielsen, ørelæge i Hvidovre
- arrangere foredrag med tinnitus ekspert, Susanne Nemholt Rosing
- spørgsmål til medlemmerne, om hvad de er interesseret i at der fremover skal foregå i
lokalafdelingen.
Møder, foredrag eller andet.

Ad 3)
Leif har til lokalaviserne, sendt indkaldelsen til vores årsmøde samt skrivelsen om, at lokalafdelingen
søger friske kræfter til bestyrelsen.
Det drejer sig om lokalaviserne, Folkebladet (Brøndby), Sydkysten (Ishøj) og Albertslundposten.
Har spurgt de 3 lokalaviser om de på baggrund af det sendte, kan sætte en artikel i lokalaviserne
uden omkostninger for lokalafdelingen.
Leif har på nuværende tidspunkt fået tilbagemeldinger fra Folkebladet og Albertslundposten.
Begge lokalaviser vil kigge på det materiale de har modtaget og vurdere, om det kan lade sig gøre,
at lokalafdelingen får en gratis artikel i lokalavisen.

Ad 4)
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til lørdag den 2. oktober 2021, kl. 10 – 12, hos Leif Sønderby i
Brøndby.

Ad 5)
Leif skal på tirsdag, medbringe indtægtsbilag til Thomas til brug som bilag i vores regnskab.
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