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Det er ikke godt, at have en skriveblokade, når 
der skal skrives leder! Blokaden skyldes såmænd 
ikke, at jeg ikke har noget på hjertet – snarere 
tvært imod! Der er mange påtrængende emner, 
som jeg kan gribe fat i, men kradser jeg blot en 
smule i overfladen, kommer det til at handle om 
penge og det har jeg besluttet, at jeg ikke vil 
skrive en eneste linje om denne gang! 

Og deraf kommer så skriveblokaden! Hvad 
hjælper det, at jeg har besluttet at ville skrive 
en positiv leder, når jeg reelt er fyldt op af 
økonomiske overvejelser. Om kommunernes 
trængte økonomi og de deraf følgende mulige 
konsekvenser for jer medlemmer, om lokalaf-
delingens budgetudfordringer for 2011, om 
hovedafdelingens røde tal på bundlinjen, og 
naturligvis Lejbjergcenterets trængte budget….  
Sandheden er, at det meste i øjeblikket handler 
om økonomi, på den ene eller anden måde! 

Når jeg ser News, eller læser avis, dukker »fi-
nanskrise« eller »nedskæringer« op, igen og 
igen. Det er som om, at det ingen ende vil 
tage. Og jeg kan mærke, at jeg, nærmest helt 
bogstaveligt, dukker mig, når der tales om de 
kommunale budgetter. Som repræsentant for 
det såkaldte »specialiserede socialområde« og 
modtager af handicapkompenserende ydelser, 
så er jeg jo skyld i alle problemerne, og jeg 
bliver dyrere og dyrere i drift, påstås det! Hele 
handicapområdet er under pres, som aldrig før! 

Jeg ved, at jeg ikke er alene om at være bekym-
ret – for hvilken livskvalitet kan du og jeg se 
frem til, hvis der skæres i vores handicapkom-
penserende ydelser? 

For nylig deltog Annette Christensen og jeg i 
et møde i Aalborg Kommune. Emnet var BPA, 

hvor vi igen diskuterede, hvordan BPA-bekendt-
gørelsen mon skal forstås og hvad der skal til, 
for at brugere af BPA-ordningen kan rekruttere 
og fastholde de nødvendige hjælpere. Et emne 
jeg personligt er ved at være træt af og det er 
forvaltningens medarbejdere vist også – for der 
er ikke balance i »regnskabet«, mellem lov-
givningen, kommunens budget og BPA-mod-
tagernes behov! Nå, mødets anledning er for 
så vidt irrelevant. På et tidspunkt under mødet 
kom Annette eller jeg til at nævne, at det vil 
være ulykkeligt, hvis der ikke findes en gene-
relt brugbar og rimelig løsning, så hver borger i 
stedet vil skulle kæmpe sin sag i ankesystemet. 

Dette fordi vi jo så ofte hører, at »Per« eller »Poul« 
ikke tør klage over en kommunal afgørelse, eller 
i det hele taget tør søge om noget, de mangler. 
Vi hører igen og igen fra jer medlemmer, at i er 
bange for konsekvenserne, i form af forringelser i 
den eksisterende bevilling, eller et forringet sam-
arbejde med sagsbehandleren. Vi ved, at nogle af 
jer har så meget overskud, at i skal nok klare jer 
og klage, hvis det er nødvendigt, men vi husker 
også hver eneste af i andre! Og vi er bekymrede 
for de af jer, hvis situation vi ikke kender til. Mon i 
får den nødvendige hjælp og hvis ikke, har i så det 
fornødne mod og overskud til at søge og om nød-
vendigt, klage over en utilfredsstillende afgørelse?

For nylig blev jeg kontaktet af et medlem, som 
normalt er positivt indstillet overfor kommunen 
og som jeg anser for at have både overblik og 
overskud. Hun var ked af det, bange og frustreret, 
for hun kan ikke få afklaring i sin sag i Handicap-
forvaltningen. Alt imens sagsbehandleren maner 
til tålmodighed, har det pågældende medlem en 
daglig tilværelse, der skal fungere. En tilværelse, 
der er fyldt med de udfordringer og bekymringer 
som alle mennesker har, og derforuden så også 

Kære medlem

(fortsættes side 7)
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en ganske betydelig funktionsnedsættelse og 
som følge deraf, også det aktuelle udestående 
med kommunen. Det tager tid og koster kræfter! 
Jeg har fået flere af den slags henvendelser det 
seneste års tid og det er bekymrende! 

På det ovenfornævnte møde blev en af de 
kommunale chefer temmelig fortørnet over 
vores påstand, at nogle borgere er bange for 
mødet med kommunen! Vi forsøgte at rede-
gøre for, hvorfor nogle simpelthen ikke kan 
finde ressourcerne, eller modet, men må nok 
erkende, at kommunikationen ikke lykkedes! 
Der er meget langt fra vores hverdag til virke-
ligheden i de kommunale kontorer!  

I kommunen er omdrejningspunktet lovgivnin-
gen, men budgettet er også en væsentlig fak-
tor, som hverken kan overses eller tilsidesættes. 
For den, der har et bevægelseshandicap, eller 
hvor en i familien har det, er hver dag en øvelse 
og en udfordring i det muliges kunst. Selv med 
tilstrækkelig handicapkompenserende ydelser 
er hver dag en udfordring. Hjemme er det en 
udfordring på tid og kræfter, ude også på til-
gængelighed og mødet med omverdenen! 

I øjeblikket oplever vi, at skulle stå på mål for 
de handicapkompenserende ydelser. Ydelser-
ne udfordres i den offentlige debat, det smitter 
af på »hr. og fru Jensens« snak over aftenkaf-
fen og dermed på den måde, som mennesker 
med et handicap bliver set på og mødt. Hvor-
for er tabt arbejdsfortjeneste til forældre med 
et handicappet barn nødvendigt? Hvorfor kan 
én person ikke »passe« flere respiratorbrugere 
ad gangen? Hvorfor skal der gives tilskud til 
handicapbiler? Hvorfor er det i nogle situa-
tioner nødvendigt, at give tilskud til arbejds-
giveren, når et menneske med handicap er i 
arbejde? Hvorfor kan mennesker med et han-
dicap ikke bare flytte i ældrebolig? Med andre 
ord – hvorfor er »de handicappede« så dyre? 
Er det nu også nødvendigt med al den hjælp?

En gang i mellem kunne jeg ønske mig, at en-
hver politiker, kommunal chef og sagsbehand-
ler, en hel dag blev pålagt at skulle leve som 
om de havde et handicap, inden de måtte 
varetage et hverv på handicapområdet. Han-
dicapkompenserende ydelser er nemlig helt 
afgørende for, at et menneske med handicap 
kan fungere i samfundet. Nogle gange er en 
stok tilstrækkelig kompensation, i andre situa-
tioner er det nødvendigt med dyre specialla-
vede hjælpemidler og døgnhjælp. 

Jeg møder aldrig mennesker med et handicap, 
der ønsker sig unødvendig hjælp. Derimod mø-
der jeg et stigende antal, der føler de må kæmpe, 
for at kunne opnå den mest nødvendige hjælp og 
forståelse for deres situation. Det er bekymrende! 

Til dig, der hører til blandt de medlemmer, 
der er bekymrede for mødet med kommunen. 
Husk, at DHF har et team af bisiddere, der ger-
ne tager med, når du har møde med sagsbe-
handleren. Er du i tvivl, om din sag er behand-
let indenfor lovens rammer, kan du kontakte 
DHFs rådgivningsteam på hovedkontoret.  

Som sagt, økonomien fylder meget i bestyrel-
sens arbejde, ligeså bekymringen for de vilkår, 
som mennesker med et handicap kan forvente at 
modtage i fremtiden. Men, vi bruger også tid på 
andet – at kunne tilbyde jer medlemmer et lokalt 
aktivitetstilbud. På de følgende sider kan du læse 
om noget af det, du måske gik glip af og det, du 
har mulighed for at opleve i den kommende tid!

Med ønsker om en god og sikker vinter, og 
naturligvis en glædelig jul og et godt nytår!

Lotte Mørkhøj

Formand
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Undervisning om tirsdagen
Fra nytår sker der en ændring i vores holdunder-
visning, idet bestyrelsen har opsagt det mange-
årige samarbejde med FOF Aalborg. Opsigelsen 
vil ikke umiddelbart medføre ændringer, for jer 
der går til undervisning.

Bestyrelsen har besluttet, at vi pr. 1. januar 2011 
skifter udbyder af underviser, fra FOF Aalborg til 
DOF DHF Hals. DOF DHF Hals er en aftensko-
leudbyder under DHF Hals afdeling. Alle vores 
nuværende undervisere har sagt ja til at skifte. 
Det vil sige, at de nuværende hold kan fortsæt-
te, med samme underviser som nu. Herudover 
vil vi naturligvis forsøge, at få oprettet nogle af 
de nye hold, som vi så længe har ønsket os.  

Det er ingen hemmelighed, at der i en årrække 
har været utilfredshed vedr. vores samarbejde 
med FOF. For to år siden besluttede den da sid-
dende bestyrelse, at give FOF endnu en chance 
og der blev strammet op fra afdelingens side, 
hvad dialogen med FOF angik. Sagen er jo, at 
vi er to parter i samarbejdet og vi kunne ikke 
sige med helt ren samvittighed, at vi havde væ-
ret tydelige vedr. vores forventninger til FOF og 
havde løftet vores del af samarbejdsopgaven. 
Der blev holdt et møde med FOF, hvor vi rede-

gjorde for DHF Aalborgs forventninger til frem-
tiden, ligesom vores respektive roller i samarbej-
det blev klarlagt. FOF lovede, at det fremtidigt 
skulle blive muligt at tilbyde nye fag, samtidig 
blev vi lovet ideudvikling, samt rettidig og fyl-
destgørende information. 

I forløbet siden har vi ikke været udelt tilfredse 
med FOF og den berømte dråbe, der fik »bæ-
geret til at flyde over«, faldt den første aften i 
efterårssæsonen. Her meddelte én underviser, 
at det ville være hans sidste undervisningsdag 
for os og en anden, at hun ikke ville kunne fort-
sætte af andre grunde. Det er meget lidt rart, 
at stå med to hold uden underviser, den første 
aften i sæsonen! Vi skulle naturligvis have væ-
ret informeret på forhånd og FOF skulle have 
arbejdet på en løsning for os.

Det gik, som så ofte før, sådan, at vi selv måtte 
finde en løsning – vi fik ingen hjælp fra FOF! 
På begge hold lykkedes det heldigvis for os, at 
finde en løsning, så holdene kunne komme i 
gang og fortsætte sæsonen ud, men hændel-
sen førte altså også til, at vi mistede den sidste 
rest af tillid til samarbejdet med FOF!

Lotte Mørkhøj

Spil Lotto og Støt samtidig DHF!
Hvem vil ikke gerne vinde 
en stor lottogevinst? Nu 
kan du prøve lykken i 
Lotto og samtidig støtte 
Dansk Handicap Forbund! 

Det eneste du skal gøre er, at spille Lotto, eller 
et af de andre spil, via linket til Danske Spil på 
forsiden af www.danskhandicapforbund.dk. 

Når du logger ind på Danske Spil via www.

danskhandicapforbund.dk første gang, kan 
du oprette en genvej på din egen compu-
ter, så du senere kan komme direkte ind på 
spillet og støtte DHF, uden at skulle omkring 
forbund ets hjemmeside.
  
Det koster ikke ekstra at spille Lotto, når du 
ønsker at støtte DHF.

Lotte Mørkhøj
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Arbejdsmarkedsprisen 2010
På den nyligt overståede kongres blev Råd og 
Dåd i Attrup afsløret, som modtager af Dansk 
Handicap Forbunds Arbejdsmarkedspris 2010. 
Det var en stor og glædelig overraskelse, at 
årets prismodtager bor i netop vores område.  

Råd & Dåd har siden 1994 arbejdet for at ska-
be meningsfyldte bo - og arbejdsmuligheder 
med et Socialøkologisk islæt, for mennesker, 
som af den ene eller anden grund, ikke kan 
klare de stadigt stigende krav på det »almin-
delige« arbejdsmarked. Med andre ord – Råd 
og Dåd skaber arbejdspladser til mennesker 
med et handicap og andre, som ingen andre 
arbejdsgivere kan/vil ansætte.

Råd og Dåd har 3 hovedarbejdsområder, som 
medarbejderne kan vælge imellem:
•  Det grønne hold – økologisk gartneri og 

salg af grøntsager
•  Økologisk gårdbutik – genbrug og krea-

tivt værksted
•  Håndværksholdet – haveservice og min-

dre reparationsopgaver

Til alle hold er der fast tilknyttet en faglærer/
arbejdsleder til at vejlede og, i samarbejde 
med det øvrige hold, lede og fordele arbejds-
opgaverne. Alle faglærere/arbejdsledere har 
en relevant professionel baggrund og bred 
erfaring på deres område.

I øjeblikket er der ingen ansatte i Råd og Dåd 
med et bevægelseshandicap, men folkene 
bag Råd og Dåd overvejer, hvilke opgaver de 
vil kunne tilbyde f.eks kørestolsbrugere og an-
dre med et bevægelseshandicap. Virksomhe-
den er heller ikke super tilgængelig, men det 
vil de også se nærmere på.  

Du er meget velkommen til at kigge indenfor 
hos Råd og Dåd, eller besøge deres hjemme-
side: www.raaddaad.dk.

Aalborg afdeling ønsker prismodtageren et 
stort tillykke med prisen!

Annette Christensen

Slædehundekørsel
Er det noget for dig?

Gitte Svaneborg har arbejdet med Alaskan Mala-
mut og Sibirien Huskies i 16 år. Hun vil gerne give 
personer med et handicap en tur i slædehunde-
vognen. Efter sigende giver køreturen stimula-
tion og styrke til både sanserne og balancen.

Ruten går igennem Thorup Plantage i natur-
skønne omgivelser. Turen varer ca. 2 timer 
inkl. fastspænding af hundene og en hygge-
snak bagefter.

Har du lyst til en stor oplevelse? Så kontakt 
Gitte Svanborg, telefon 2347 0203 og aftal 
et møde med Gitte og hendes slædehunde!

Slædehundekørselen er et gratis tilbud, men 
Gitte værdsætter, at køregæster har drikkeva-
rer med til en hyggesnak efter turen – og der 
også er en kop kaffe til hende!

Annette Christensen
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Region Nord - årsmøde 2010
Den 29. september havde vi årsmøde i DHF 
Region Nord. Fra Aalborg afdeling deltog Pe-
ter Klitgaard og Lotte Mørkhøj, desuden del-
tog Allan Bach som siddende regionsrepræ-
sentant. Der var desuden repræsentanter fra 
Skagen, Himmerland, Thisted, NordVest og 
RYK.

Vi oplever, at der er en god og samarbejdende 
ånd i regionen og der bliver udvekslet erfa-
ringer afdelingerne imellem. De nordjyske af-
delinger er meget forskellige, nogle arbejder 
mest med handicappolitiske problemstillinger, 
andre er helt overvejende optaget af med-
lemsaktiviteter. I Aalborg har vi efterhånden 
opnået en god balance, således nogle tillids-
folk arbejder meget medlemsorienteret og 
andre politisk. Det er relativ nyt, at vi også er 
kommet med i det handicappolitiske arbejde 
og nu arbejder bredere, end blot med Tirs-
dagsklubben.

Regionsrepræsentanterne aflagde fælles be-
retning. I det forløbne år har der været en flot 
aktivitet i regionen, hvilket nok især kan til-
skrives Chanette Holst fra NordVest afdeling, 
der blev valgt til regionsrepræsentant på års-
mødet i 2009. Hvis du er særligt interesseret 
i regionens arbejde, kan referater læses på 
www.danskhandicapforbund.dk/afdelinger/
regioner/region-nordjylland/.

I foråret afholdt regionen kursus i forbundets 
nye hjemmeside – der er nemlig mulighed for, 
at alle afdelinger kan lave egne hjemmesider, 
i en særlig sektion på forbundets side. Vi har 
valgt bare at have en kort information på si-
den, da vi jo allerede har www.dhf-aalborg.
dk, men vi deltog i kurset, for at være fuldt 
informeret om mulighederne.

Regionen har herudover haft et tilbud i no-
vember måned om glatførekursus for handi-
capbiler. Der var desværre ikke tilmeldinger 
nok og det skyldes angiveligt, at kurset blev 
planlagt med relativ kort varsel, så vi ikke 
kunne nå at annoncere for det her i bladet. 
Vi håber, at kurset bliver udbudt igen senere. 
Regionsrepræsentanterne havde deltaget på 
årets hovedbestyrelsesmøder. På begge møder 
havde DHFs/hovedforbundets økonomi fyldt 
meget! Regionen vedtog to konkrete bespa-
relsesforslag til fremsættelse på DHFs kongres 
2010.

Chanette havde deltaget i generalforsam-
linger i Thisted, Skagen og Himmerland afde-
ling, ligesom hun jo også deltog her i Aalborg. 
Regionssuppleanten deltog i generalforsam-
lingen i Hals.

I det forgangne år er DHF blevet flot repræ-
senteret i Nordjyske råd og nævn. Det har stor 

Region Nord består af repræsentanter fra alle DHF afdelinger i Nordjylland: 
Skagen, Frederikshavn/Sæby, NordVest, Himmerland, Thisted, Aalborg, 

samt RYK, Amputationskredsen og Ungdomskredsen. 
Blandt repræsentanterne fra afdelingerne vælges 2 regionsrepræsentanter, 

der repræsenterer hele regionens synspunkter i Hovedbestyrelsen.
Herudover er der 10 personligt kongresvalgte medlemmer i hovedbestyrelsen 

(+ formandskabet), Lotte Mørkhøj er kongresvalgt i 2010.
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betydning, da vi derved opnår mere handicap-
politisk indflydelse. 

Der blev fremsat en række ønsker om kurser 
til afdelingernes tillidsfolk: Mediekursus/skri-
veteknik til blade, Introduktion til bestyrelses-
arbejde og kursus i pressekontakt – vi håber, 
at nogle af ideerne kan realiseres! 

Kaj Hansen (Formand i Skagen afdeling) opstil-
lede som regionsrepræsentant og blev valgt, 
Allan Bach ønskede ikke genvalg. Chanette 
Holst (Formand i NordVest) var ikke på valg 

i år. Som suppleant opstillede Lotte Mørkhøj 
og blev valgt. Peter Klitgaard blev valgt som 
anden suppleant.

Allan Bach fik overrakt blomster, som tak for 
indsatsen som regionsrepræsentant i den 
forgangne periode. John Sørensen, næstfor-
mand i hovedforbundet varetog dirigenthver-
vet og fik ligeså blomster som tak!

Lotte Mørkhøj

Zoo tur

Torsdag den 30. september bød på en guidet 
rundvisning i Zoo - vi skulle sige godnat til alle 
dyrene! Der var et dejligt stort deltagerantal 
på 45 medlemmer.

Vi blev inddelt i 2 hold under kyndig ledelse af 
dyrepasserne Søren og Jens. Jeg var på holdet 
med Søren. Vi startede med at se bjørnene. 
Søren fortalte os, at bjørnene en gang imel-
lem fodres med rester fra Mac Donald, hvad 
de bestemt ikke er kede af. Mc Donalds er 
altså på hitlisten hos både børn og bjørn!

Så gik turen til aberne, der virkede en anelse 
trætte, men de havde jo også haft en lang dag 

med gæster i haven. Hos løverne var der un-
ger at se – der er ikke meget andet at sige om 
dem, end at de er super søde!

Derefter kom vi til det flotte isbjørne-anlæg. 
Søren smed nogle blegselleri i vandet, det er 
åbenbart en af isbjørnenes livretter. Det var 
sjovt at se, hvordan de forsøgte at få fat på 
dem.

Så besøgte vi girafferne, elefanterne og de 
store orangutanger. Enkelte syntes, at aro-
maen hos især girafferne og elefanterne var 
lidt for skrap.

Turen sluttede i skoletjenesten, som også bød 
på mange spændene ting bl.a. en slange, som 
de modige fik lov at røre.

En rigtig god aften, som helt sikkert tåler en 
gentagelse.

Annette Christensen
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Zoo tur
Fotografer: Lotte Mørkhøj og Jan Krogh
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Kongressen er Dansk Handicap Forbunds 
øverste myndighed og den holdes hvert andet 
år. Der er altid et tæt program på kongressen, 
fra vi starter torsdag eftermiddag, til vi siger 
farvel og på gensyn søndag efter morgenma-
den. Det er et benhårdt arbejde at deltage, 
men det er også spændende, udfordrende og 
lærerigt – for hver enkelt af os og for afde-
lingen, i form af de erfaringer og ideer, vi får 
med hjem!

På kongressen vælges vores landsformand, 
næstformand og hovedkasserer, og der væl-
ges 10 personer til hovedbestyrelsen. Det er 
også kongressen der definerer, i hvilken ret-
ning forbundets arbejde skal gå, handicap- og 
socialpolitisk, ligesom de kommende års pri-
mære indsatsområder fastsættes. 

I år udgjorde den nordjyske delegation følgen-
de afdelinger: Hals (Willy Øgaard), Himmer-
land (Lillian Madsen og Dorte Vejs), NordVest 
(Chanette Holst), Skagen (Kaj Hansen 

og Lisbeth Hansen), samt 3 fra Aalborg af-
deling: Annette Christensen, Peter Klitgaard 
og undertegnede. Vores kasserer Christian 
Sørensen deltog også, men som nordjysk re-
præsentant for Ungdomskredsen, herfra del-
tog også Lasse Myrup og Torben Bach Holm 
deltog fra RYK. Det er en langt bedre nordjysk 
repræsentation end i 2008 og jeg tror, det er 
resultatet af det styrkede regionale arbejde, 
hvor vi i det forløbne år omsider har fået en 
aktiv og arbejdende region.

For mit vedkommende var det min anden 
kongres og derfor var det med noget mere 
ro i maven, end i 2008, at jeg tog af sted. 
Min største bekymring var, om Peter og An-
nette også ville synes, at kongressen var alle 
strabadserne og 4 dage i efterårsferien værd. 

Som sidst var der mange glædelige gensyn, 
med tillidsfolk fra andre afdelinger i DHF. 
Det er utrolig værdifuldt, at kunne udveksle 

erfaringer og ideer med de 
andre, og i det hele taget, 
at kunne opbygge og ved-
ligeholde DHF-netværket. 
Meget i afdelingens daglige 
arbejde bliver lettere, med 
gode kontakter i andre af-
delinger. Samværet med 
de andre nordjyder er også 
værdifuldt. Et er, at vi ses til 
regionsmøderne, men det 
koncentrerede samvær på 
kongressen giver os langt 
bedre mulighed for at lære 
hinanden at kende. Dialo-
gen bliver simpelthen en 
helt anden, over morgen-

Dit menneskesyn - mit handicap, 
DHFs Kongres 2010

Fotograf: Jan Pedersen
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kaffe med morgenhår, end på vores formelle 
møder! 

For Peter og Annettes vedkommende var der 
naturligvis ikke så mange gensyn, som for mit 
vedkommende, men det bliver der, hvis de 
skal på kongres igen i 2012 – de fik nemlig 
begge »netværket« flittigt og jeg er spændt 
på, hvilke gode ideer de to fik samlet op un-
dervejs.

Fredag eftermiddag var der arrangeret work-
shops, hvor vi var fordelt mellem emnerne:

Tilgængelighed – hvordan formidler vi? 
(Annette) 
Visioner for førtidspension 
og fremtidens arbejdsmarked (Christian) 
Lokalafdelingerne – DHFs hjerte (Peter)  
Visioner for kompensationsbegrebet (Lotte)

Arbejdet i workshops gav et konkret resultat, 
i form af ideer, handicappolitiske perspektiver 
og holdninger, som forbundets udvalg, under 
hovedbestyrelsen, senere skal arbejde videre 
ud fra. Vi var fordelt på emnerne ud fra vores 
arbejdsområder i DHF Aalborg og dermed de 

områder, hvor vi hver især har mest viden og 
kompetence. Det er dejligt, at vide vi hver især 
fik bidraget konkret til DHFs fremtidige arbejde!

I næste nummer af DHF Nyt kommer der en 
artikel om kongressens forløb og indhold, der-
for vil jeg ikke bruge en masse plads på den 
del her. Der blev naturligvis diskuteret økono-
mi – hovedforbundets økonomi er stram og vi 
kæmper med et stort underskud – men også 
politik. På kongressen i 2008 tale vi om, at 
det var blevet vanskeligere at få bevilget hjæl-
pemidler, tilskud til bil, personlig og praktisk 
hjælp mv. men det er vist kommet bag på alle, 
at det skulle blive så slemt, som vi nu oplever!  
Kompensationsbegrebet, at mennesker med 
handicap får hjælp, så vi kan fungere og lige-
stilles med andre i samme alder og livssituati-
on, er under pres. Senest har vi set, at skadede 
soldater får bedre behandling, genoptræning 
og f.eks. proteser, end andre borgere, der har 
fået en alvorlig arbejdsskade. Jeg har stor re-
spekt for soldaterne og deres indsats, men 
den udvikling er et skråplan! Det er i strid med 
alle gode traditioner i den danske handicap-
politik, at opdele mennesker med et handicap 
i et A og et B hold – alle, der får et handi-
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cap skal have den nødvendige kompensation, 
både soldater og andre! 

På kongressen i 2008 så vi frem til den nye 
hjælpeordning, BPA. Den ordning er blevet 
en gyser og en fuser – Aalborg Kommune er 
i skrivende stund slet ikke i gang endnu, det 
går lidt bedre i Jammerbugt, men godt er det 
ikke, for udmålingen er på kant med bekendt-
gørelsen.  For nylig er den nye lovgivning vedr. 
støtte til handicapbil trådt i kraft og der er stor 
bekymring vedr. de såkaldte trivselsbiler, om 
det vil blive endnu vanskeligere at opnå bevil-
ling også på dette område.

Kommunernes økonomi er blevet stram og 
mennesker med et handicap bliver udstillet i 
den offentlige debat, som krævende, grådige 
og forkælede, at der hersker en »mer’ vil ha’ 
mer’«-mentalitet! Vi var mange, der frygtede 
når kommunerne skulle have ansvar for hele 
handicapområdet og det er desværre gået 
værre, end vi havde fantasi til at forestille os! 
Formanden for Kommunernes Landsforening 
(KL), Jan Trøjborg, var inviteret til at holde åb-
ningstalen på kongressen. Han ville dermed 
få mulighed for at forklare os KLs handicap-
politiske holdninger og vi kunne få lejlighed 
til at delagtiggøre ham i vores synspunkter og 
problemer. Jan Trøjborg meldte afbud og KL 
kunne ikke finde en anden repræsentant, til 
at tale. Det er tankevækkende, at det slet ikke 
var muligt at stille en KL-repræsentant og per-
sonligt tænkte jeg: Han tør jo ikke møde de 
mennesker, som hans beslutninger rammer!

I løbet af kongressen blev der uddelt to pri-
ser: Lauth-prisen og DHFs Arbejdsmarkedspris 
2010. Stig Langvad, der er DHF’er, formand i 
Danske Handicaporganisationer og Danmarks 
repræsentant i FNs overvågningskomite vedr. 
Handicapkonventionen, fik Lauth-prisen for 
sit »vedholdende og betydningsfulde handi-
cappolitiske arbejde«. Den socialøkonomiske 

virksomhed Råd og Dåd i Attrup fik DHFs Ar-
bejdsmarkedspris 2010.

To forslag fremsat af os fra Region Nordjylland 
blev ikke vedtaget, helt som vi havde forven-
tet. Vi foreslog DHFs kørselstakst sat ned til 2 
kr. pr km, for alle, og vi foreslog, at kongres-
sen fremover kun afholdes hver tredje år. Bag-
grunden for forslagene var naturligvis forbun-
dets store underskud.

Tilbagemeldingen fra Peter og Annette er i øv-
rigt, at de begge synes kongressen var deres 
feriedage værd.

Husk, du kan læse meget mere om hvad der 
sker udenfor lokalafdelingen i DHF Nyt og på 
hjemmesiden www.danskhandicapforbund.dk.

Lotte Mørkhøj

Både landsformand Susanne Olsen 
(FU), næstformand John Sørensen 
(FU) og hovedkasserer Erna Christen-
sen (FU) blev genvalgt uden mod-
kandidater! 

Desuden blev valgt 10 hovedbesty-
relsesmedlemmer: Bente Rey (FU), 
Claus Bjarne Christensen, Gudrun 
Budde Gade, Lena Nielsen, Lis Schou, 
Rikke Kastbjerg (FU), Stig Langvad, 
Sven Astrup Knudsen, Tonny Ploug 
og Lotte Mørkhøj. 

Herudover sidder også to regions-
valgte; Anni Kvisgaard, og Hans 
Jørgen Møller i FU (forretningsud-
valget). Forretningsudvalget står for 
DHFs politiske og organisatoriske 
ledelse mellem hovedbestyrelsesmø-
derne.
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Status på den ny kørselsordning
Som bekendt ændrede vi fra september i år kør-
selsordningen til klub, fra en aftale med et bus-
selskab til en ordning med NT fleksture og taxa.

Det er altid vanskeligt at lave ændringer, især 
hvis de på nogen måde er en forringelse. Det er 
en naturlig reaktion, at vi til enhver tid kæmper 
for at beholde det, vi har! På den anden side 
vil enhver udvikling blive umulig, hvis vi slet ikke 
kan røre ved noget bestående. I den konkrete si-
tuation var det sådan, at vi havde en ordning der 
var urimelig kostbar, i forhold til brugerantallet 
og de kørte km. Samtidig var en del medlemmer 
utilfredse med ordningen, fordi vi ikke kunne 
tilbyde kørsel på individuelt valgte tidspunkter.

Med overgangen til den nye ordning fik vi en 
ny fleksibilitet og vi fik en billigere ordning for 
afdelingen, hvilket – alt andet lige – vil give os 
flere midler til aktiviteterne.

Inden vi kom i gang med den nye ordning 
fik bestyrelsen en del skæld ud. Nogle mente 
fleksturene ville blive for ustabile og bestillin-
gen (at det enkelte medlem er ansvarlig for 

bestilling af egne ture) ville være for stor en 
belastning for brugerne.

Bestyrelsen følger naturligvis kørselsordningen 
tæt. Nu, efter to måneder, må vi konstatere, at 
der har været meget få problemer med den nye 
ordning. Chaufførerne er kommet som aftalt og 
de (meget få) gange der er gået kludder i en kør-
sel, har den efterfølgende opklaring vist, at det 
har skyldes mangelfulde oplysninger ved bestillin-
gen. Når der har været problemer, har NT været 
meget hurtige til at sende en bil på anmodning. 

Fra de af jer der bruger ordningen, har vi fået 
mange positive tilbagemeldinger. Nogle har 
fået en billigere kørsel end før (ingen betaler 
mere) og alle har fået den meget efterspurgte 
fleksibilitet, naturligvis med den begrænsning 
der ligger i samkørselskonceptet, men langt 
bedre end før, hvor alle skulle køre på samme 
centralt fastsatte tidspunkt. Bestyrelsen vil 
fortsat følge ordningen og finde løsninger, 
hvis der opstår problemer. 

Lotte Mørkhøj

Har dit barn et handicap?
Mon du ved, at DHFs Forældrekredsen er gen-
opstået? Hvis du ikke er informeret direkte, 
skyldes det sandsynligvis, at du ikke er regi-
streret som hørende til Forældrekredsen. Du 
bør så kontakte os, hvis du ønsker tilknytning 
til Forældrekredsen, herunder at modtage 
kredsens blad 4 gange årligt. Du vil fortsat 
modtage Handicap Nyt 8 gange årligt.

Mon du ved, at DHF Aalborg har Tirsdagsklub 
12 tirsdage forår og efterår og dette tilbud 

også er til dig? I øjeblikket ser vi ingen af jer, 
der er forældre til et barn med handicap. Vi 
vil meget gerne bistå med at samle jer. Det 
behøver ikke være til alle klubaftener, måske 
blot til en eller to i hver klubsæson. 

Er du interesseret, så kontakt formanden for-
mand@dhf-aalborg.dk / 98-171715.

Lotte Mørkhøj
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Den 1. oktober fik vi ny lovgivning vedr. 
bevilling af tilskud til handicapbil.

De nye regler skal være blevet mere gen-
nemskuelige og skal gøre sagsbehandlin-
gen mere smidig og enkel, ligesom bru-
gerne af støttemulighederne skal have 
fået større valgfrihed. Lovændringen har 
været meget længe undervejs og mange 
af os havde håbet, at bilreglerne ville 
blive kraftigt moderniseret. Det blev des-
værre kun til en lille ansigtsløftning, med 
lidt for mange kan-regler.

Hvad trivselsbiler angår, altså de biler der 
bevilges tilskud til, selv om støttemod-
tageren hverken er i arbejde eller under 
uddannelse, kan lovændringen vise sig at 
være problematisk. Sagen er, at lovtek-
sten ser ud til at være en opstramning 
– en yderligere afgrænsning af målgrup-
pen, så det bliver vanskeligere end før, 
at opnå tilskud til trivselsbil. Ministeriet 
siger, at målgruppen alene tydeliggø-
res, at man ikke tilsigter den nuværende 
målgruppe indskrænket. Vi har desværre 
den erfaring, at kommunerne læser lov-
givning som Fanden læser Bibelen, men 
lad os nu se, hvordan det går!

Kommunen kan vælge at overlade af-
prøvningen af bil til en opbygger/bilfor-
handler. 

Kommunen kan beslutte at forenkle sags-
behandlingen ved genbevilling, således 
genbevilling gives ved borger underskri-
ver en tro- og loveerklæring, at kørsels-
behov, funktionsniveau mv. er uændret. 

Kommunen kan nu, i visse situationer, 
beslutte at eftergive restgæld på bilen.
   
Som rosinen i pølseenden kommer den 
eneste egentlige forbedring i de nye reg-
ler. Hvis støttemodtageren har suppleret 
bevillingen med egne penge, altså har 
købt en større/dyrere bil end bevilget 
(eller tilkøbt ekstraudstyr) skal man ved 
næste udskiftning/salg/totalskade af bi-
len have en forholdsmæssig andel af det 
samlede beløb tilbage. Det er her vigtigt 
at være opmærksom på, at man kun får 
del i en forholdsmæssig del af det bilen 
kostede mere end bevilget ved købet. Til-
købes der efterfølgende ekstraudstyr, vil 
det ikke indgå i beregningen. Det er der-
for en god ide, at anskaffe alle forbed-
ringer i forbindelse med købet af bilen 
(herunder eventuelle vinterdæk).

 Søger du støtte til bil og får afslag, el-
ler får du bevilget en bil, som er meget 
forskellig fra det, du mener at have be-
hov for, bør du søge vejledning. DHFs 
rådgivningsteam kan vejlede og bistå ved 
ankesager.   

Lotte Mørkhøj

Handicapbil
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Afdelingsrejsen til Kreta
DHF Aalborg tilbød i år medlemmerne, traditionen tro, at deltage

i en ferierejse med frivillige hjælpere. I år gik rejsen til Kreta. 
På denne side kan du se en billedfortælling fra rejsen. Bestyrelsen, rejseudvalget 
og rejsedeltagerne sender en stor tak til vores trofaste team af frivillige hjælpere. 

Fotografer: Peter Klitgaard og Christian Sørensen
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BPA i Aalborg og Jammerbugt
Med BPA - Borgerstyret Personlig Assi-
stance (personlig hjælpeordning) kan du, 
hvis du har en betydelig og varigt nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne OG har 
et betydeligt behov for personlig pleje, 
praktisk hjælp eller ledsagelse, selv være 
arbejdsgiver/leder for dine hjælpere.

Ved årsskiftet er det 2 år siden, at den nye 
lovgivning trådte i kraft! Den gode gamle 
hjælpeordning fik en ansigtsløftning og kom 
til at hedde BPA. Brugerne skulle få større 
valgfrihed og hjælperne ordnede løn- og an-
sættelsesforhold. Hvordan er det så gået? Tja, 
formanden for Danske Handicaporganisatio-
ner, Stig Langvad, kalder forløbet siden lovens 
ikrafttræden  en farce og det rene ragnarok! 
Kommunerne har ikke haft spor travlt med 
at implementere den nye lovgivning og mens 
tiden er gået, uden brugere og hjælpere har 
mærket forbedringerne, har kommunerne 
oven i købet høstet en gevinst, fordi de har 
modtaget kompensation fra Folketinget, for 
forbedringer de ikke har leveret! 

Ministeriet har netop udsendt en ny BPA-
bekendtgørelse. Den tydeliggør, hvordan løn-
summen skal beregnes - at alle lønelementer, 
som minimum, SKAL udmåles efter den over-
enskomst kommunen har valgt, at beregne 
hjælpernes løn efter.

Aalborg 
Hvad lønnen angår, har man valgt lovlige for-
udsætninger for grundberegningen, der laves 
efter SoSu-overenskomsten (ufaglærte), men 
timeprisen beregnes alligevel forkert. Vi ved 
dog, at kommunen genberegner lønudmålin-
gen i skrivende stund. Hvad angår løntillæg 
til anciennitet, funktions- og kvalifikationstil-
læg, har man fastsat et procentuelt loft (3,5 

% af grundlønnen) som teamets samlede 
løntillæg skal holdes indenfor og det er i strid 
med bekendtgørelsen. Lønnen i såkaldte rå-
dighedstimer er heller ikke fastsat i overens-
stemmelse med bekendtgørelsen. Til gengæld 
er de arbejdstidsbestemte tillæg udmålt efter 
loven, ligeså pensionsbidrag, ligesom den sjet-
te ferieuge fortsat gives. Vi har et håb om, at 
kommunen, efter de aktuelle genberegninger, 
retter sig ind og mindst overholder bekendt-
gørelsen.

I Aalborg Kommune giver man 8 kr. i timen 
til arbejdsgiveropgaven (+ et beløb til lønad-
ministration). Om beløbet er tilstrækkeligt, 
er fortsat uklart, da ingen brugere endnu har 
fået mulighed for at kunne afgive arbejdsgive-
ransvaret. I forhold til de takster vi kender til, 
er de 8 kr. (+ lønadministration) dog i under-
kanten, hvis arbejdsleder behøver andet end 
minimal støtte i arbejdslederrollen.

Hvad bagudreguleringen angår, er den kun 
lige begyndt og det er umuligt at vurdere, om 
den laves helt korrekt. Det ser ud til, at man 
ikke påtænker at regulere for anciennitet og 
ikke regulerer rådighedstimer. Det er i så fald i 
strid med bekendtgørelsen.

Jammerbugt
Jammerbugt Kommune har valgt at udmåle 
løn efter »løntrin 11 modellen«, med ufag-
lærte hjemmehjælpere som sammenlignelig 
faggruppe. Dermed skal de, som minimum, 
følge satserne for ufaglærte i SoSu-overens-
komsten. De viser enkelte gode takter og 
giver f.eks to ekstra løntrin til hjælpere hos 
respiratorbrugere. Derimod er de arbejdstids-
bestemte tillæg på lørdage alt for lave. Hvad 
angår løn under sygdom og barsel, synes ud-
målingen også i strid med bekendtgørelsen 
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og hvad »rådighedstimer« angår, fremgår den 
fastsatte løn og retningslinjerne for anven-
delse, slet ikke. Den sjette ferieuge har man 
sparet væk.

I Jammerbugt giver man så lille et beløb til ar-
bejdsgiveransvaret, svarende til 2,20 kr. pr. time 
ved døgndækning (+ et beløb til lønadministra-
tion), at det næppe vil være muligt, at finde en 
seriøs aktør, der vil tage opgaven. Det lovplig-
tige sammenlignelige budget er ikke lavet.

Om alle hjælpere er korrigeret, med tilbage-
virkende kraft fra d. 1/7-09 er uklart. Idet løn-
udmålingen er utilstrækkelig, er en eventuel 
bagudregulering sandsynligvis også ukorrekt.
Generelt for både Aalborg og Jammerbugt 
kommune.

Generelt for både Aalborg 
og Jammerbugt kommune
Vi anbefaler alle brugere, at få deres hjælpere 
til at gå i fagforeningen og få kontrolleret deres 
lønsedler (fra 1/7-09 og frem) og ansættelses-
kontrakt, så fagforeningen kan kontrollere om 
reguleringen er lavet korrekt. Desuden om rådig-
hedstimer anvendes lovligt og om den aktuelle 
løn er i overensstemmelse med bekendtgørel-
sen. Er der begået fejl og rettes de ikke, anbe-
faler vi brugeren at kontakte DHFs rådgivning.

DHF Aalborg følger, i samarbejde med Klub-
ben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland og 
DH Aalborg og Jammerbugt, udviklingen i 
begge kommuner, herunder om kommunerne 
overholder BPA-bekendtgørelsen. 

Lotte Mørkhøj

Har du en sælger i maven?
Og ønsker du, at yde et stykke frivilligt ar-
bejde, til fordel for Dansk Handicap Forbund?
 
Du kan hjælpe os, ved at sælge Handicap Jul! 
Handicap Jul sælges for 25 kr. og lokalafdelin-
gen tjener 7 kr. for hvert solgt blad, herudover 
går en andel af overskuddet til hovedforbun-
det. Afdelingens overskud fra salget går til 
medlemsaktiviteter i 2011.

Du behøver ikke binde dig for salg af et stort 
antal blade, for mange bække små gør en 
stor å! Måske er du på en stor arbejdsplads, 
hvor du kan afsætte blade til dine kollegaer? 
Måske skal du til arrangementer på dit barns 
skole, hvor du kan afsætte nogle blade? 

Kontakt os, hvis du vil give lidt tid og hjælpe 
os med salget!

Bestyrelsen 
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Aktivitetskalender
Tirsdag  d. 23. november  kl. 18.00-22.00 Tirsdagsklub og holdundervisning

Tirsdag  d. 30. november  kl. 18.00-22.00 Tirsdagsklub og holdundervisning
     Juleafslutning med korsang, samt
     æbleskiver og gløgg.

Tirsdag d.   7. december kl. 18.00-22.00 Julebanko

2011
Tirsdag  d.   4. januar  kl. 18.00-21.45 Tirsdagsklub og holdundervisning

Tirsdag  d. 11. januar  kl. 18.00-21.45 Tirsdagsklub og holdundervisning

Tirsdag  d. 18. januar  kl. 18.00-21.45 Tirsdagsklub og holdundervisning

Tirsdag  d. 25. januar  kl. 18.00-21.45 Tirsdagsklub og holdundervisning

Tirsdag  d.   1. februar  kl. 18.00-21.45 Tirsdagsklub og holdundervisning

Tirsdag  d.   8. februar  kl. 18.00-21.45 Tirsdagsklub og holdundervisning

Tirsdag  d. 15. februar  kl. 18.00-21.45 Tirsdagsklub og holdundervisning

Onsdag  d. 16. februar  kl. 19.00-22.00 Foredrag om drømmetydning, på Trekanten

Tirsdag  d. 22. februar    Vinterferie

Tirsdag  d.   1. marts kl. 18.00-21.45 Tirsdagsklub og holdundervisning

Tirsdag  d.   8. marts  kl. 18.00-21.45 Tirsdagsklub og holdundervisning

Onsdag  d.   9. marts  kl. 18.00-22.00 Generalforsamling m. spisning og foredrag
      om kropssprog, på Trekanten

Tirsdag  d. 15. marts kl. 18.00-21.45 Tirsdagsklub og holdundervisning

Tirsdag  d. 22. marts  kl. 18.00-21.45 Tirsdagsklub og holdundervisning

Tirsdag  d. 29. marts  kl. 18.00-21.45 Tirsdagsklub og holdundervisning

Hvor intet andet er anført foregår aktiviteten på Lejbjergcentret, Sonjavej 2, 9000 Aalborg.

Tirsdagsklubben på Lejbjergcentret
Alle medlemmer er velkomne til DHF Aalborgs 
klubaftener, fra kl. 19.00-22.00. Der sælges 
vand/øl samt kaffe og the til Lejbjergcentrets 
priser. Efter holdundervisningen kl. 21.00 vil det 
som regel være muligt at købe lidt at spise.

Der er altid mindst ét bestyrelsesmedlem til stede 
på klubaftener. Vedkommende kan hjælpe nye 
klubdeltagere til rette og kan formidle kontakt, 
hvis du ønsker et emne forelagt for bestyrelsen, 

eller har spørgsmål eller problemer du ønsker 
hjælp til. F.eks. ønsker kontakt med en bisidder.
DHFs holdundervisning foregår på klubaftener. 
Der er en beskrivelse af de enkelte hold i dette 
blad. Kontakt bestyrelsen, hvis du er interesseret 
i at deltage på et hold.

Du kan finde flere informationer på 
www.dhf-aalborg.dk.
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Klub og holdundervisning
Det fremgår af aktivitetskalenderen hvilke tirs-
dage vi tilbyder klub og undervisning. Klub-
adressen er: Lejbjergcentret, Sonjavej 2, 9000 
Aalborg. Lejbjergcentret er tilgængeligt for alle! 

Ønsker du at deltage i et hold, kontakt Thomas 
Pedersen. E-mail: tirsdagsklub@dhf-aalborg.dk

Tirsdagsklubbens kørselsordning
Du kan blive tilmeldt kørselsordningen ved 
henvendelse til:
Peter Klitgaard tlf. 2993 1262 eller 
Thomas Pedersen tlf. 9633 0666 / 2077 0666. 
Husk, at bestille din kørsel hos NT, mellem 
kl. 07.00 og 20.00 på tlf. 9934 1134.

Personlige hjælpere
Medlemmer, der har hjælpeordning/BPA kan 
medtage hjælpere gratis til afdelingens egne 
aktiviteter. 

Har du hjælp efter andre ordninger, eller løn-
ner du selv din hjælper, skal du ansøge besty-
relsen om fritagelse for betaling for hjælperen. 

Indlæg til lokalbladet
Indlæg modtages meget gerne og kan sendes 
til bladets redaktør Lotte Mørkhøj, 
e-mail: webmaster@dhf-aalborg.dk.

Deadline for lokalbladet
Indleveringsfrist: Udkommer ca.
Nr. 1, 7. januar 2011 uge 6

www.dhf-aalborg.dk
Kommentarer og indlæg til hjemmesiden kan 
sendes til webmaster, e-mail: 
webmaster@dhf-aalborg.dk.

Hovedforbundet 
Dansk Handicap Forbund
Hans Knudsens Plads 1 A1
2100 København 
Tlf. 3929 3555

E-mail: dhf@dhf-net.dk
Hjemmeside: www.dhf-net.dk

Deadline for Handicap Nyt
?
E-mail: handicap-nyt@dhf-net.dk 

Bisiddertjeneste
Har du svært ved at tackle mødet med din 
kommunale sagsbehandler? DHF har bisid-
dere, der kan støtte dig. Kontakt hovedfor-
bundet hvis du ønsker støtte fra en bisidder.  

Rådgivningsteam
Er der knas i din sag? DHFs rådgivningsteam 
kan vejlede dig om dine pligter og rettigheder 
vedr. sociale ydelser. Kontakt hovedforbundet 
hvis du ønsker hjælp fra rådgivningsteamet.   

Skal du flytte?
Husk, at give os din nye adresse hvis du flytter! 
Postvæsenet eftersender kun post i få måne-
der, derfor er det meget vigtigt, at du husker 
at give os besked ved flytning. 

Informationer
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Formand
Lotte Mørkhøj
Løvenborgparken 151
9400 Nørresundby

    98 17 17 15
    post@lotte-m.dk

Bestyrelsesmedlem
Thomas Pedersen
Stationsmestervej 3, 1. lejl. 23
9200 Aalborg SV
    96 33 06 66
    20 77 06 66
    goelsminde@privat.dk

Næstformand
Peter Klitgaard
Ørnevej 19, Tranum,
9460 Brovst

    29 93 12 62
    p1r@nordfiber.dk

Bestyrelsesmedlem
Annette Christensen 
Nervøsvej 72
9430 Vadum 
    98 27 22 98
    22 29 04 05 
    agurk@pc.dk

Kasserer
Christian Sørensen
Dannerhøj 109
9210 Aalborg SØ

    51 24 99 83
    c_sorensen@gvdnet.dk

Bestyrelsesmedlem
Jette Abildgaard 
Sjællandsvej 8A 
9230 Svenstrup  
    98 38 05 82
    60 73 05 82 
    abildgaard@gvdnet.dk

Sekretær
Per Jacobsen
Sonjavej 15,
9000 Aalborg
    98 14 64 36
    21 72 82 64
    per.j@it.dk

E-mail til hele bestyrelsen
bestyrelsen@dhf-aalborg.dk

Bestyrelseslisten



Returneres ved varig adresseændring

Returadresse: Christian Sørensen · Dannerhøj 109 · 9210 Aalborg SØ

Svært bevægelseshæmmede der benytter gang-
hjælpemidler (rollator, kørestol m.v.) har mulighed for 
at søge om optagelse i NT’s Handicapkørsel

I NT’s handicapkørsel har du mulighed for at 
benytte taxi og minibusser til fritids-
aktiviteter (familiebesøg, indkøb m.v.). 

På www.NordjyllandsTrafi kselskab.dk 
fi nder du yderligere information, 
samt det ansøgningsskema du 
skal udfylde for at komme med 
i ordningen.

Yderligere info kan fås hos NT’s 
Handicapkørsel på tlf.: 99 34 11 47

NT’s Handicapkørsel 
- Et godt tilbud til dig

I NT’s handicapkørsel har du mulighed for at 

www.NordjyllandsTrafi kselskab.dk


