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Som formand i en stor lokalafdeling taler jeg 
med medlemmer næsten dagligt. Ofte er hen-
vendelsen begrundet i spørgsmål om ret og 
pligt, i forhold til handicapkompenserende ydel-
ser, som hjælpemidler, personlig hjælp, mer-
udgiftsydelse mv. I stigende grad skyldes hen-
vendelserne en konkret afgørelse. En afgørelse, 
hvor medlemmet har fået afslag på hjælp, eller 
har fået beskåret hidtidige ydelser. 

Jeg hører igen og igen, at den enkelte ikke føler 
sig hørt, forstået og anerkendt af kommunen. 
Samtalen med sagsbehandleren er måske for-
løbet udmærket, men når afgørelsen kommer, 
vidner den om mistro til medlemmets reelle be-
hov og til tider om fuldstændigt fravær af for-
ståelse for medlemmets konkrete livssituation. 
Det gør mig trist og vred! 

Selv normalt ressourcestærke medlemmer rea-
gerer med angst og utryghed, og jeg hører ofte, 
at en verserende sag tapper medlemmet for 
energi. Dertil kommer så de konkrete praktiske 
problemer, som et afslag kan medføre. Vi er alle 
forskellige! Vi har forskellige behov, forskellige 
økonomiske vilkår, vores netværk er forskellige 
og nogle gange er det en objektivt set mindre 
ting, som får den enkeltes korthus til at vælte. 
Tanken om, at der kan gå mange måneder, før 
sagen evt. er behandlet i Det Sociale Nævn, kan 
være ubærlig. Selv om sagen måske afgøres til 
medlemmets fordel, er den tabte livskvalitet i 
sagsbehandlingstiden desværre uoprettelig. 

I handicappolitiske kredse har vi længe talt om, 
at kompensationsprincippet er under voldsomt 
pres. Vi har set scootere blive kategoriseret 

som forbrugsgode, hjemmehjælp blive beskå-
ret, ældre med et handicap der udelukkes fra 
dagtilbud for borgere med et handicap, børn 
med et handicap der ikke får rette specialtilbud, 
BPA-ordninger der revisiteres og hjælperløn der 
beskæres. 

Aktuelt er debatten om handicapområdet brudt 
ud i lys lue! 

Kommunernes Landsforening vil gerne have, 
at vores klagemuligheder reduceres, for det er 
svært at styre økonomien, når Det Sociale Nævn 
giver medhold, hvor kommunen først har gi-
vet afslag… Jeg får gåsehud ved tanken! An-
detsteds i nyhedsbrevet kan du læse om DHFs 
rådgivningsteam og de medlemssager teamet 
havde i 2010. Tidligere har blandt andre Mu-
skelsvindfonden dokumenteret lignende resul-
tater. Der er desværre stort behov for et effektivt 
klagesystem! 

For få dage siden udsendte Socialrådgiverfor-
eningen en rapport, hvoraf det fremgår, at to 
ud af tre socialrådgivere mener, at der er et rets-
sikkerhedsproblem på handicapområdet. Kom-
munernes fokus på økonomien forringer råd-
givernes mulighed for, at kunne varetage den 
enkelte borgers rettigheder efter den sociale 
lovgivning. Ergoterapeuterne udtrykker også 
bekymring, for at flere og flere hjælpemidler 
skal ende i kategorien forbrugsgoder.
 
Kommunerne skal spare og der er varslet mar-
kante besparelser på handicapområdet i 2011. 
Især har en borgmester i det sydvestjyske, Car-
sten Kissmeyer, luftet kreative løsninger. Han 

Fri jagt på mennesker 
med et handicap?

(fortsættes side 7)
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foreslår mere beroligende medicin til urolige 
borgere, og at samle borgere med døgnpleje-
behov på institutioner. Lad os håbe, at debatni-
veauet ikke kommer længere ned end det…. Vi 
vil gerne diskutere prioriteringer, men i respekt 
for vores retssikkerhed, individet og internatio-
nale konventioner.

Det er ubehageligt, at blive udpeget som en 
samfundsbelastning og det er ubehageligt, når 
vores hjælpebehov bliver udstillet, målt og vejet 
i det offentlige rum! Er det rimeligt, at bevilge 
en el-kørestol til Søren, BPA til Mette, tabt ar-
bejdsfortjeneste til Per, eller at give Poul tilskud 
til en handicapbil?  

I den kommende tid skal vi passe ekstra godt på 
hinanden og vi skal være opmærksomme på, at 
vi ikke bliver smittet af tonen i debatten. Vi ved 
jo hver især, hvor svært det er at opnå handicap-
kompenserende ydelser og hvad det kræver af 
dokumentation. Når Søren, Mette, Per og Poul 
modtager en ydelse, er det med helt overvejen-
de sandsynlighed velbegrundet. 

Vi skal have Folketingsvalg indenfor en over-
skuelig fremtid. Når den tid kommer, er det en 
god ide at lytte opmærksomt, når kandidaterne 
fortæller om deres prioriteringer. Det er også en 
god ide, at deltage aktivt i debatten og eksem-
pelvis tage til vælgermøder. Ikke mindst er det 
vigtigt, at vi hver især tænker os godt om, når vi 
sætter vores kryds!

Den nyvalgte bestyrelse er kommet godt fra 
start og hen over sommeren vil vi fortsætte vo-
res arbejde, med efterårets og det kommende 
års medlemstilbud. Desuden følger vi naturligvis 
med i den politiske udvikling og især, hvad der 
rører sig lokalt i Aalborg og Jammerbugt. 
  
Jeg ønsker dig en god sommer og håber, at vi 
ses til sommerudflugten den 1. juni. 

Lotte Mørkhøj 
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Sommerudfl ugt 
til Mariager Saltcenter

Den 1. juni går turen til Mariager Saltcenter. 
Der er fælleskørsel med liftbus fra Lejbjergcentret kl. 10, 

men du er også velkommen til at køre selv.

Pris: 120,-

Dagens program:

Kl. 12.00 (ca.) 
Vi spiser en 2 retters menu

Kl. 15.30 (ca.) 
Vi får kaffe og te med div. lækkert hjemmebag.

Kl. 16.00 
Saltcentret lukker

Betaling ved tilmelding senest den 13. maj, 
betaling på DHF-konto:  7444-1229635

Tilmelding til:
Annette Christensen 9827 2298 / 2229 0405

  Peter Klitgaard 2993 1262

Husk at give besked hvis du har hjælper eller ledsager med!
(Personlig hjælper § 96 kan medtages gratis, 

nødvendig ledsager § 97 kan medtages gratis efter aftale.)

Saltcenteret ligger ned til Mariager fjord og der bliver mulighed for at opleve 
alt, hvad der har med salt at gøre. I sydehytten kan du opleve hvordan salt 

fremstilles i store jernpander over åben ild, ligesom man gjorde i middelalderen. 

I udstillingen kan du blive klogere på salts betydning for mennesket 
og du kan se saltets historie. Du kan også tage elevatoren 138 m ned 

under jorden, og se hvordan en saltmine så ud for 100 år siden.
  

Saltcenteret har også et badebassin med samme temperatur og saltindhold 
som i det Døde hav, og det varme saltvand virker helende for huden. 

I saltbutikken kan du købe et bredt udvalg af saltprodukter. 

Se mere om Mariager Saltcenter på www.saltcenter.com
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Bestyrelsen efter generalforsamlingen
Den nyvalgte bestyrelse repræsenterer mange 
og forskellige kompetencer, med relevans for 
arbejdet i DHF Aalborg, f.eks. er vi blevet op-
rustet med en revisor, og en ergoterapeut og 
kandidat i socialt arbejde. Vi rummer nu både 
faglige kompetencer, og en bred viden og er-
faring indenfor handicapområdet. Sammen 
er vi klar, til at arbejde for et godt og stærkt 
Dansk Handicap Forbund i Aalborg og Jam-
merbugt, en afdeling med både rum og tilbud 
til alle i vores medlemskreds!

Lotte Mørkhøj, 
formand. 
Lotte er 46 år og nu for-
mand på andet år. Før 
det var Lotte henholdsvis 
næstformand (2009) og 
ordinært bestyrelsesmed-
lem (fra 2008). Lotte bor i 

Nørresundby, er mor til Bibi på 21 år og kæ-
reste med Jan. Lotte er født med en rygdefor-
mitet og blev lammet efter en rygoperation 
i 1992. Lotte blev uddannet fotograf i 1985 
og har arbejdet som både stillbilledfotograf 
og tv-fotograf. I 1999 blev Lotte uddannet 
socialrådgiver ved Aalborg Universitet. Som 
formand er Lotte afdelingens ansigt udadtil 
og det er Lotte, der modtager alle henven-
delser i mail, brev og telefonisk, samt repræ-
senterer os ved møder i div. sammenhænge. 
Internt er det Lottes ansvar at koordinere vo-
res mange arbejdsopgaver, ligesom Lotte na-
turligvis selv arbejder aktivt med. Desuden er 
hun ansvarlig for nærværende blad og vores 
hjemmeside. Lotte er kongresvalgt til vores 
hovedbestyrelse og er også aktiv i hovedfor-
bundets rådgivningsteam. Herudover er Lot-
te vores repræsentant i DH Aalborg, næst-
formand i Landsorganisationen Borgerstyret 
Personlig Assistance »LOBPA« og formand i 
Klubben for brugere og Hjælpere i Nordjyl-

land. Helt privat er Lotte kattetosse, glad for 
rockmusik, elsker et godt gys, computernørd 
og interesseret i foto og billedbehandling.

Peter Klitgaard, 
næstformand. 
Peter er 56 år og blev valgt 
til bestyrelsen sidste år, efter 
et år som suppleant. Det er 
Peters andet år som næst-
formand. Peter bor i Tra-
num, og er rygmarvsskadet 

efter et trafikuheld i 1997. Peter er far til to 
og oprindelig trælastuddannet, men arbejdede 
indtil 1997 på Gasa i Aalborg. Peter har des-
uden en fortid som skydeinstruktør. Ud over at 
være næstformand og aktiv i flere udvalg, står 
Peter for meget af det praktiske omkring Tirs-
dagsklubben. Udover hvervet i DHF-Aalborg er 
Peter medlem af Handicap rådet i Jammerbugt 
Kommune og underviser på kurset »Lær at leve 
med kronisk sygdom«. Peter elsker havearbej-
de, madlavning og sine 2 katte.

Ann de Place, kasserer. 
Ann er 50 år og nyvalgt 
kasserer. Ann bor i Aalborg 
midtby og har 2 børn, på 
henholdsvis 22 og 24 år, 
der begge er studerende. 
Ann fik konstateret sclero-
se i 1989 og har stort set 

siden da siddet i kørestol. Ann er oprindeligt 
uddannet revisor i København, men flyttede 
til Svenstrup i 1988, hvor hun boede indtil for 
2 år siden. Efter at være flyttet til Nordjylland, 
startede Ann i KMD som intern controller. Ann 
var ansat der frem til 2008, hvor sygdommen 
gjorde det for svært for hende, at passe job-
bet. I stedet for har Ann valgt, at bruge sin 
viden og erfaring, til at varetage kassererfunk-
tionen her hos os i DHF Aalborg.
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Maria Kraft, sekretær. 
Maria er 28 år og nyind-
valgt i bestyrelsen. Maria 
bor i Aalborg, er uddannet 
ergoterapeut og har lige 
færdiggjort en kandidatud-
dannelse i socialt arbejde 
på Aalborg Universitet. 

Maria er meget interesseret i spændingsfeltet 
mellem politik og praksis, hvad der sker, når 
lovgivning og politiske hensigter møder vir-
keligheden. Til hverdag er Maria vikar på en 
boenhed for børn og unge mennesker med 
multihandicap. I fritiden dyrker Maria meget 
sport, især gymnastik og Maria er også aktiv i 
en lokal forening i Nørresundby.

Annette Christensen, 
bestyrelsesmedlem. 
Annette er 49 år, gift med 
Preben og mor til 2 dren-
ge på hhv. 24 og 21 år. 
Annette bor i Vadum, er 
scleroseramt og kørestols-
bruger, og det er Annettes 

andet år i bestyrelsen. Annette er især aktiv i 
arrangements- og informationsudvalgene, og 
ind imellem vil du også kunne møde hende 
i Tirsdagsklubben. Derudover er Annette 
også næstformand i Klubben for Brugere og 
Hjælpere i Nordjylland. Annette er oprindelig 
kontoruddannet og har blandt andet været 
medhjælpende i ægtefællens virksomhed. 
Annette er aktiv i handicapidræt og er aktiv 
bowler. Det meste af sommeren tilbringer An-
nette i sommerhuset i Hou, hvor hun pusler 
om blomsterne og alt det grønne i drivhuset.  

Thomas Pedersen, 
bestyrelsesmedlem.
Thomas er 54 år og forlo-
vet med Mette Albertsen. 
Thomas har været aktiv i 
DHF Aalborgs bestyrelse 
siden 2007, og har i hele 

perioden været en af de aktive i vores team 
omkring Tirsdagsklubben. Herudover er Tho-
mas lokal kasserer i Handicappede bilister i 
Danmark på 3 år og han er formand i beboer-
foreningen »Gøl’s Minde«, hvor han bor.

Jette Abildgaard, 
bestyrelsesmedlem. 
Jette er 54 år, gift med 
Niels og mor til to drenge 
på henholdsvis 26 og 32 år. 
Jette er bestyrelsesmedlem 
på andet år, og er en af de 
faste på holdet i Tirsdags-

klubben, samt aktiv i bankoudvalget. Jette er 
uddannet hjemmehjælper, men blev førtids-
pensionist som 47 årig, efter en blodprop.

Eva Grøn Pedersen, 
suppleant. 
Eva er gift og har tre børn, 
samt 4 børnebørn. Eva har 
leddegigt og knogleskør-
hed, og en meget dårlig 
ryg. Eva bor i Sulsted, men 
i fritiden er Eva og familien 

campister og Eva har også en stor hund, som 
hun kører med. Eva er bruger af Lejbergcen-
tret og håber at kunne være med til at gøre 
en forskel og være talerør for andre med et 
handicap, via arbejdet i DHF Aalborg. Eva er 
også aktiv i DUH.

Anette Jensen, 
suppleant. 
Anette er 54 år og kære-
ste med Dennis, der bor på 
et bosted i Nørresundby. 
Dennis er næsten blind, 
så Anette fungerer tit som 
hjælper for Dennis. Tidli-

gere har Anette været med i aktivitetsudval-
get på Næssundvej og i Aktiv Sommerferie for 
børn i Aalborg Øst, hvor hun bor.
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Generalforsamlingen
Den 9. marts var vi samlet til generalforsam-
ling på Trekanten. Rammerne var anderledes 
end normalt, for vi kunne ikke låne lokaler på 
Lejbjergcentret – en udfordring vi har kæmpet 
med i flere år. 

Der er mange fordele ved at være på Lejbjerg-
centret, hvor vi har vores base og afdelingens 
ting, hvor vi selv kan lave kaffe og vi ikke er 
afhængige af, at døren skal låses kl. 22. Men, 
der er også den ulempe, at det kan være svært 
at tænke i nye baner, hvis »plejer« sidder ved 
roret. I det lys var det måske sundt, med et 
tvunget miljøskift!

Vi indledte aftenen med et let måltid og bag-
efter havde vi arrangeret et underholdende 
indslag, i form af et oplæg fra coach og ko-
miker Michael Magnusson. Hans budskab var 
at se muligheder, i stedet for begrænsninger 
og han fortalte med udgangspunkt i egne 

oplevelser. Når man laver en brøler, skal man 
sige »YES! – jeg blev klogere!«, i stedet for 
at ærgre sig over fejlen! Det var både me-
get morsomt og tankevækkende, og oplæg-
get passede som hånd i handske til aftenens 
øvrige program, for »YES«, vi havde lært en 
masse i det forløbne år!

Desværre kom der ikke ret mange medlem-
mer til generalforsamlingen. Der blev »pip-
pet« lidt (som der ofte gør i vores kreds), at 
nogle vistnok var sure, fordi vi havde droppet 
Lejbjergcentret. Dumt, at være blevet hjemme 
af den årsag, for Lejbjergcentret var jo ikke 
blevet fravalgt, de havde fravalgt os. Der var 
også gisninger om datoen, at vi var i konkur-
rence med andre tilbud. Uanset forklaringen 
er det ærgerligt med den lille tilslutning! 

Selve generalforsamlingen forløb i god ro og 
orden. Kaj Hansen, formand fra Skagen af-
deling, var dirigent og han styrede os sikkert 
gennem aftenens dagsorden. Vi nåede forbi 
både formandens beretning og regnskabet, 
og frem til det fremtidige arbejde, før der kom 
lidt liv i forsamlingen. Her fik vi en god dialog 
om det at lave rejser, om salg af Handicap Jul 
og om arrangementer i mere bred forstand. 
Der er mange gode ideer og ønsker, og besty-
relsen vil gå langt, for at imødekomme dem, 
hvis der blot kvitteres med interesse og del-
tagelse. Det er nemlig ikke fedt at lave akti-
viteter for medlemmer, der bliver hjemme på 
sofaen!

Aftenens valg til bestyrelsen forløb fredeligt 
og alle poster blev fordelt! Da der var flere op-
stillet, end vi skulle bruge, fik vi brug for vores 
stemmesedler og stemmetællere. Andetsteds i 
bladet er der en præsentation af alle bestyrel-
sesmedlemmer og suppleanter.
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Da vi var igennem dagsordenen holdt vores 
regionsrepræsentant Chanette Holst og vores 
landsformand Susanne Olsen hver et oplæg.

Chanette Holst fortalte om regionsarbejdet og 
om hvor forskellige, de nordjyske afdelinger 
er. I Aalborg har vi både medlemsaktiviteter, 
undervisning, DH-repræsentation og aktiv del-
tagelse i det handicappolitiske arbejde, hvor 
de fleste andre afdelinger enten kun har det 
ene, eller det andet. Vi kan godt være stolte, 
over alt det vi formår!

Susanne Olsen fortalte om arbejdet i hoved-
forbundet, om den snarlige flytning til DH-

huset – verdens mest tilgængelige bygning 
– hvor DHF snart skal bo, sammen med en 
lang række andre handicaporganisationer. 
Susanne fortalte også om de politiske udfor-
dringer, som forbundet arbejder med. Kom-
pensationsprincippet er under hårdt pres, 
for handicapområdet er også blevet mål for 
besparelser. Desuden fortalte hun om forbun-
dets flagskibe, rådgivningsteam og bisidder-
tjenesten. Økonomi er desværre et tema, som 
vi hele tiden skal forholde os til, direkte men 
også indirekte, når kommunernes besparelser 
rammer vores medlemmer, i form af forringel-
ser i den bevilgede hjælp, eller fuldstændigt 
afslag på søgte ydelser.

Vi sluttede af med kaffe og var vist alle godt 
trætte, da vi skiltes.

Du kan læse referatet og formandens beret-
ning på afdelingens hjemmeside: 
www-dhf-aalborg.dk 

Lotte Mørkhøj
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Ældre med et handicap 
udelukkes af fællesskabet!
Hidtil har Aalborg Kommune været fornuftige, og 
har givet brugere af dagtilbud for mennesker med 
et handicap mulighed for at fortsætte i det kendte 
dagtilbud, når de blev folkepensionister. Den mu-
lighed ophører nu. Når man bliver alderspensio-
nist, forudsættes mennesker med et handicap at 
have samme behov som alle andre ældre. Aalborg 
kommune lider åbenbart af den vrangforestilling, 
at et handicap forsvinder, når man når pensions-
alderen! 

Helt konkret drejer sagen sig om Lejbjergcentret – 
kommunens dagtilbud til yngre borgere, der har 
et fysisk handicap. I årevis har det været sådan, at 
var man som yngre visiteret til Lejbjergcentret, fik 
man lov at blive, så længe man havde behov, også 
når man krydsede den magiske pensionsalder.

Sagen er jo, at når man tilbringer sin dagligdag 
sammen med en bestemt gruppe mennesker, så 
danner man sit netværk der. Til sammenligning er 
det velkendt, at mange venner, kærester og ægte-
folk har fundet sammen på en arbejdsplads, eller 
i forbindelse med en fritidsaktivitet. Mennesker 
med et handicap er såmænd ikke forskellige fra 
andre – vi danner også vores netværk, hvor vi fær-
des i dagligdagen!

Udover det sociale aspekt, at ældre med et han-
dicap ønsker at forblive i kontakt med deres net-
værk, er det ønskværdigt at være i rammer, hvor 
der er forståelse for det at have et handicap og de 
særlige behov, man har. 

Vi har stor forståelse og respekt for de problemer 
og skavanker, der kan ramme ældre og vi er sikre 
på, at kommunens ældrecentre er udmærkede. 
Men, der er forskel på, at have levet med et han-
dicap, og de problemstillinger der følger med det, 
og så at blive ældre og få skavanker. Når man har 

et handicap og bliver ældre, har man fortsat et 
særligt behov, relateret til handicappet og man 
har måske endda i højere grad, end de der »bare« 
er ældre, behov for at kunne forblive i kontakt 
med det kendte netværk. Vi ved, at mange med 
et handicap er socialt isoleret og derfor skal der 
værnes om det etablerede netværk! 

På Lejbjergcentret er de fysiske rammer ideelle og 
aktiviteterne er tilpasset brugergruppens særlige 
behov, ligesom personalet har kendskab til de 
forskellige handicaps og deraf følgende særlige 
behov.       

Det er forståeligt, at man ikke ønsker Lejbjergcen-
tret skal blive et ældrecenter, at man ønsker det 
skal være for de yngre, men det må kunne opnås, 
uden at sætte ældre med et handicap helt uden 
for fællesskabet i handicapnetværket. 

Man kunne eksempelvis skabe en ældregruppe på 
Lejbjergcentret, så de ældre med et handicap kan 
blive sammen og desuden bevare kontakten med 
de yngre brugere i netværket. Hvis det ikke er mu-
ligt, må det være muligt at samle ældregruppen et 
andet sted, hvor der samtidig er rimelige rammer 
til mennesker med et handicap. 

Det er ikke rimeligt, at sprede de ældre med et 
handicap over alle byens ældrecentre. De har brug 
for at bevare kontakten med deres netværk og 
for samværet med andre, i samme situation som 
dem selv og med samme særlige behov. Brug af 
almene ældrecentre kan gives som et tilbud, men 
det er ikke tilstrækkeligt, som eneste alternativ 
til Lejbjergcentrets tilbud. Et handicap forsvinder 
desværre ikke ved modtagelsen af folkepension!

Lotte Mørkhøj  
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Glimt fra generalforsamlingen
Fotograf: Jan Pedersen
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Mange af os planlægger lige nu sommerferien. 
Når man har et bevægelseshandicap og måske 
også er kørestolsbruger, kan det ofte være en 
udfordring, at finde overnatning og komme ind 
og se attraktioner, fordi tilgængeligheden ikke 
svarer til mennesker med et handicaps behov.

Der er meget stor forskel på provinsen og 
hovedstaden, hvad angår information om 
tilgængelighed, eller mangel på samme. Når 
man har et handicap, er det meget vigtigt, 
at information om steders tilgængelighed 
er pålidelig, for forkerte oplysninger kan let 
ødelægge en oplevelse. Men fortvivl ikke! På 
hjemmesiden www.godadgang.dk kan du fin-
de alle de steder i Danmark, der er registreret 
og mærket for tilgængelighed. 

I København har mange museer, oplevelser 
og forlystelser valgt at informere om til-

gængeligheden og har ladet sig registrere 
på www.godadgang.dk. Dermed er der 
åbnet for, at endnu flere kan planlægge at 
besøge de pågældende steder. Anderledes 
ser det desværre ud for Århus, Odense og 
Aalborg, hvor kun få bakker op om www.
godadgang.dk. 

Herudover har vores specialkreds RYK også 
en tilgængelighedsdatabase på www.tbasen.
dk, hvor medlemmer registrerer og kategori-
serer alt fra ferieoplevelser, til hoteller, van-
drehjem, spisesteder og biografer. I www.
tbasen.dk finder du især steder på Sjælland, 
men også Aarhus, det øvrige Jylland og øer-
ne er repræsenteret, der er desuden også 
enkelte registrerede steder udenfor landets 
grænser. 

Annette Christensen

Sommerferieplaner 
- er der mon tilgængeligt?

Ny direktør i Dansk Handicap Forbund
Den 1. april tiltrådte 
Dansk Handicap For-
bunds nye direktør, 
Thomas Dahlberg. 

Thomas er 53 år og har 
flere års erfaring som 
leder i politisk styrede 

organisationer. Efter en musikuddannelse på 
Københavns Universitet var Thomas i 12 år 
studievært og redaktør i DR TV. Senere fulgte 
en uddannelse i forandringsledelse og fem år 
som chef for DR TV’s pressekontakt og præ-

sentation. Efter 19 år i DR blev han i 2000 
kommunikationschef i Dansk Røde Kors og 
senere i Business Danmark. De seneste år har 
Thomas haft egen konsulentvirksomhed med 
speciale i værdibaseret ledelse og strategisk 
kommunikation.

Thomas Dahlberg afløser forbundets direktør 
gennem 30 år, Helge Barnewitz. Helge gik på 
pension i marts måned i år.

Danskhandicapforbund.dk



1919

Aktivitetskalender
Maj
Mandag  d. 30. maj  kl. 17.00-21.00 Frivillighusets travløb

Juni
Onsdag  d.   1. juni kl. 12.00-18.00 (ca) Sommerudfl ugt til Saltcenteret i Mariager

September

Tirsdag  d.   6. september  kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub

Tirsdag  d. 13. september  kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub

Tirsdag  d. 20. september  kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub

Tirsdag  d. 27. september  kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub

Oktober

Tirsdag  d.   4. oktober  kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub

Tirsdag  d. 11. oktober  kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub

Torsdag  d. 13. oktober  kl. 19.00-22.00 Astrologi Trekanten

Tirsdag  d. 18. oktober  kl. 19.00-22.00 Efterårsferie

Tirsdag  d. 25. oktober  kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub

November

Tirsdag  d.   1. november  kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub

Tirsdag  d.   8. november kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub

Onsdag  d.   9. november  kl. 19.00-22.00 Handicapidræt Trekanten

Tirsdag  d. 15. november  kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub

Tirsdag  d. 22. november  kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub

Tirsdag  d. 29. november  kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub og juleafslutning

December
Tirsdag  d.   6. november  kl. 19.00-22.00 Bankospil

   

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

Hold øje med vores hjemmeside www.dhf-aalborg.dk 
for aktuelle oplysninger om aktiviteter!
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Tirsdagsklubben
Det er utroligt, som tiden går. Jeg synes ikke, 
det er særlig længe siden, at vi startede på en 
ny sæson i Tirsdagsklubben og alligevel er det 
allerede igen »sommerferie«. Der er 4 måne-
der til, at vi ses igen på Lejbjergcentret.

Jeg har hørt fra flere af kursisterne, at det er 
alt for lang en sommerferie og sæsonen burde 
vare meget længere. Gid det var så vel, at vi 
kunne tilbyde det! Det ville kræve en langt 
større tilslutning, end vi har nu, og flere hæn-
der til at trække læsset. For mit eget vedkom-
mende er sommerpausen en kærkommen 
lejlighed, til at pleje nogle af mine andre in-
teresser.

Denne sæson har på nogle områder været 
anderledes end den »plejer«. I efteråret ind-
førte vi, under højlydte protester fra mange, 
en ny kørselsordning. Jeg ved godt, at NT ikke 
kan leve op til den fine service, som vi fik fra 

Olesens Busser, men set i lyset af den meget 
store besparelse og øgede fleksibilitet, tillader 
jeg mig alligevel at sige, at det har været en 
succes.

Ved årsskiftet kom der igen en forandring. Vi 
afbrød »samarbejdet« med FOF Aalborg, og 
skiftede undervisningsudbyder til DOF DHF 
Hals. Et skifte som den enkelte kursist ikke 
mærker meget til, men som jeg håber, på sigt 
vil betyde, at vi kan tilbyde nye kurser. Ikke 
mindst håber jeg, at vi kan undgå, at priserne 
stiger til et niveau, hvor ingen medlemmer har 
råd til at deltage.

Med disse ord siger jeg, på vegne af holdet 
bag Tirsdagsklubben (Jette, Anette, Trine og 
Thomas), tak for en dejlig sæson, og på gen-
syn tirsdag den 6. september.

Peter Klitgaard

Den 1. oktober 2010 trådte lovgivningen om 
frit valg af hjælpemidler i kraft.  Du kan fortsat 
få hjælpemidler bevilget af kommunen, hvis 
du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, 
som hjælpemidlerne kan afhjælpe, eller hvis 
hjælpemidlerne kan gøre din hverdag eller dit 
arbejdsliv væsentligt lettere. Der ydes fortsat 
kun hjælp til det bedst egnede og billigste 
hjælpemiddel. 

Det nye er, at du som udgangspunkt nu selv 
kan vælge, hvilken leverandør du vil have 
hjælpemiddel fra. Støtten ydes efter regning 

fra den leverandør, du vælger. Du kan højst 
få det beløb, der svarer til prisen på det hjæl-
pemiddel, som kommunen vurderer er det 
billigst og bedst egnede. Desuden er det en 
betingelse, at det hjælpemiddel du vælger kan 
godkendes af kommunen. 

Det frie valg af leverandør gælder ikke, hvis 
kommunen kan stille et hjælpemiddel til rå-
dighed, der er fuldstændig identisk med det 
hjælpemiddel, som du ønsker at købe selv. 

Kommunen har ret til at indgå aftaler med 

Ny lovgivning - frit valg af hjælpemidler og 
leverandør/materialer ved boligændring
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bestemte leverandører. Hvis du ønsker et 
hjælpemiddel fra en anden end kommunens 
leverandør, har du ret til det - såfremt de to 
hjælpemidler ikke er fuldstændigt identiske. 
Når du vælger egen leverandør, kan du kun få 
refunderet det beløb, som kommunen kunne 
have fået hjælpemidlet til hos deres leverandør.

Du kan få betalt det fulde beløb til reparation 
og udskiftning af dit hjælpemiddel efter be-
hov, men ikke udgifter forbundet med drift/
vedligeholdelse. Hvis du har benyttet dig af 
retten til frit valg af hjælpemiddel, og det 
medfører ekstraordinært hyppige eller dyre 
reparationer/ udskiftninger, kan kommunen 
beslutte, at du selv skal betale udgiften hertil.
Hvis du selv har lagt penge til og købt et dy-
rere hjælpemiddel, kan du i nogle tilfælde få 
den del, der svarer til din egenbetaling, tilbage 
ved tilbagelevering af hjælpemidlet. Dog bli-
ver der fratrukket et beløb for den værdifor-
ringelse, der følger af brugen af hjælpemidlet. 
Du skal være opmærksom på, at hjælpemidler 
til f.eks. behandling, i forbindelse med uddan-
nelse eller arbejde bevilges efter anden lovgiv-
ning og ofte af andre afdelinger. Hjælpemidler 
til behandling bevilges via sygehuset, hjælpe-
midler til brug under uddannelse bevilges via 
uddannelsesinstitutionen og hjælpemidler til 
arbejde bevilges via jobcentret. Hjælpemidler 
der er arbejdsmiljøredskaber i din BPA bevilges 
via BPA-reglerne.

Du kan tage dine hjælpemidler med til udlan-
det ved kortvarige ophold (uanset formål) i op 
til en måned. Herudover kan du søge kommu-
nen om at tage dem med ved længere ophold.

Retten til det frie valg gælder også ved bevil-
ling af boligændringer, her kan du selv vælge 
håndværker(e) og materialer. Fritvalgslovgiv-
ningen giver dig retten til selv at vælge, men 
det er vigtigt at være opmærksom på, at dit 
valg lever op til kommunens standarder og 

krav til egnethed, og at du selv betaler den 
eventuelle merpris i forhold til det produkt el-
ler den service, som kommunen kan levere. 

I forbindelse med boligindretning skal du 
være opmærksom på:
· Det kan være forbundet med ekstra udgifter
·  Du har selv ansvaret for at den valgte løsning 
overholder kommunens standarder, ellers 
mister du retten til tilskud

·  At du selv skal betale for udgifter til vedlige-
holdelse, og ved eventuelle fejl og mangler 
og fordyrelser skal du selv sørge for at holde 
håndværkeren ansvarlig

·  Håndværkerne skal være faglærte og moms-
registrerede

Det er vigtigt, når du entrerer med hånd-
værkere, at tjekke om de (eller firmaet) er 
med i byggegarantiordningen. 
Byggegarantiordningen sikrer: 
·  At håndværkeren er godkendt at Dansk Byggeri
·  Dækning mod sjusk, fejl og mangler op til 
100.000

·  Fem års fuld garanti efter arbejdet er bygget 
færdigt

Læs mere om byggegarantiordningen her 
http://www.byggaranti.dk/

Ønsker du at vide mere, kan du blive klo-
gere i Lov om Social Service, kapitel 21: htt-
ps://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.
aspx?id=135328#K21 og i Hjælpemiddelbe-
kendtgørelsen: https://www.retsinformation.
dk/Forms/R0710.aspx?id=135861 

Maria Kraft og fra DUKHs folder
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Ny handicaphjælperoverenskomst
Den 1. marts fik vi en ny overenskomst til han-
dicaphjælpere i BPA. Ifølge den brugerstyrede 
nonprofitorganisation LOBPA er det en bitter-
sød gave!

LOBPA, handicaporganisationerne og enkelte 
andre aktører har, lige siden loven om BPA 
trådte i kraft, kæmpet for at få kommunerne 
til at anerkende den oprindelige handicap-
hjælperoverenskomst. Kommunerne har ikke 
villet acceptere den, og det har betydet, at 
mange borgere med BPA ikke har kunnet give 
hjælperne de ordnede løn- og arbejdsforhold, 
som var intentionen med lovændringen i ja-
nuar 2009.

Aalborg Kommune har siden d. 1/1 2008 til-
budt nogenlunde rimelige lønvilkår til de pri-
vatansatte hjælperne i BPA og her har man 
f.eks. fastholdt den sjette ferieuge. I Jam-
merbugt Kommune har man brugt BPA-lov-
givningen som alibi for forringelser i lønnen. 
Hverken Aalborg eller Jammerbugt Kommune 
anerkendte den hidtidige overenskomst for 
handicaphjælpere, men fastholdt at beregne 
lønsummen med udgangspunkt i det laveste 
løntrin for ufaglærte kommunale bistandsple-
jemedarbejdere.
 
Nu ser det ud som om, at vedtagelsen af den 
nye overenskomst kan sikre ordnede løn- og 
arbejdsforhold. Det er positivt, selvom organi-
sationerne hellere havde set, at kommunerne 
havde accepteret den oprindelige overens-
komst, hvilket DHF også har kæmpet for.

I den gamle overenskomst havde man en høj 
grundtimeløn og relativt lave arbejdstidsbe-
stemte tillæg. Det var for at give en solidarisk 
håndsrækning til de brugere med små bevil-

linger, hvor hjælpebehovet primært er i dag-
timerne, fordi de har svært ved at rekruttere 
hjælpere. I døgnordninger var den gamle han-
dicaphjælperoverenskomst lidt billigere, end 
ved den ofte brugte lønudmåling efter den 
kommunale bistandsplejeoverenskomst. 

Enkeltelementerne i den nye overenskomst 
svarer til det, som KL anbefaler kommunerne 
at udmåle, efter minimumsretningslinjerne 
i bekendtgørelsen. En overgang til den nye 
overenskomst behøver dog ikke medføre 
forringelser, da der er mulighed for at indgå 
lokal aftaler. 

Med den nye overenskomst er der mulighed 
for, at hjælpernes løn fremadrettet kan blive 
fastsat ved forhandlinger mellem arbejdsmar-
kedets parter, frem for at blive fastsat af de 
enkelte kommuner, med evig risiko for at blive 
objekt for besparelser, når budgettet skal til-
passes.

Se også: http://www.lobpa.dk/nyheder/den-
nye-overenskomst-for-handicaphjaelpere-er-
en-bittersoed-gave (LOBPAs hjemmeside) 

Danskhandicapforbund.dk og Lotte Mørkhøj
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Om rådgivning og bisidder i DHF
Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam 
og bisiddertjeneste har gjort status for arbej-
det i 2010.

Rådgivningsteamet yder telefonrådgivning/vej-
ledning og bistår medlemmer i konkrete sociale 
sager.  Bisidderne tager med som støtteperson, 
når medlemmet skal til møde med kommunen. 
Bisidderne kan og skal ikke rådgive, men alene 
støtte medlemmet i samtalen. Rådgivningen be-
står af rådgivningslederen, to ansatte socialråd-
givere, 4 frivillige med relevant faglig baggrund, 
samt to eksterne eksperter. Bisiddertjenesten 
består af 30 internt uddannede bisiddere.

Telefonrådgivningen havde over 1500 opkald 
i 2010. Det var både vejledende svar på med-
lemmers spørgsmål om ret og pligt, hjælp til 
selvhjælp og egentlig rådgivning om konkrete 
problemstillinger.

130 gange gik forbundet konkret ind i en sag 
som partsrepræsentant.  I en prøveoptælling 
af de sager, som var afgjort i 2010, fik for-
bundet fuldstændig medhold i 1/3 af sagerne, 

mens vi 2/3 af sagerne fik ændret dele af afgø-
relsen. Det kan altså nytte, at bede om hjælp!

Bisiddertjenesten havde 198 møder. Det vil 
sige, at 4 medlemmer hver uge, året rundt, 
bliver støttet af en bisidder fra Dansk Handi-
cap Forbund.

Hertil kommer så den vejledning, der ydes di-
rekte i afdelingerne – f.eks. når en af jer ringer 
til mig og spørger til retningslinjerne for bil, 
hjælpemidler, BPA eller andet - og de bisidder-
opgaver, der udføres udenom hovedkontoret, 
ved privat aftale mellem et medlem og typisk 
et erfarent bestyrelsesmedlem i en afdeling. 
Den del findes der ingen opgørelser over.

Ønsker du bistand fra rådgivningsteam eller 
bisiddertjenesten, skal du kontakte hovedkon-
toret, tlf. 39 29 35 55 eller via e-mail: social@
dhf-net.dk . Du vil så blive kontaktet af en råd-
giver, normalt efter 1-2 dage. Husk at oplyse 
dit medlemsnummer ved henvendelsen.

Lotte Mørkhøj
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El-scootere som forbrugsgode 
- ergoterapeuter er bekymrede
I 2008 bestemte Ankestyrelsen i en principaf-
gørelse, at el-scootere fremover skulle betrag-
tes som et forbrugsgode frem for et hjælpe-
middel. Vi har skrevet om det før, og mange af 
jer har da også haft problemer ved ansøgnin-
ger om scootere. Af en eller anden grund er 
kommunerne ikke så gode til at huske på Ser-
vicelovens § 115 stk. 5: »Hvis forbrugsgodet 
udelukkende fungerer som et hjælpemiddel 
til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne, 
betaler kommunen, jf. stk. 1, de fulde anskaf-
felsesudgifter. Hjælpen kan ydes som udlån«.
 
Den nye praksis har resulteret i, 
at sagsbehandlingstiden i nogle 
kommuner er steget markant, 
fordi der nu er et langt større krav 
om dokumentation i disse sager. 
Samtidig klager flere borgere 
over afgørelserne, hvorfor sags-
behandlingstiden i ankesagerne 
også er steget. Det fremgår af en 
artikel i det seneste nummer af 
fagbladet Ergoterapeuten.

Ergoterapeuterne er bekymrede. 
Praksisændringen har fået den 
konsekvens for nogle borgere, 
at der nu er 50 % egenbetaling 
og de borgere der ikke har råd 
til at betale, kan så ikke få den 
nødvendige el-scooter. I nogle 
tilfælde bevilges scooteren, hvor 
borgeren fravælger at bruge 
bevillingen, angiveligt på grund 
af egenbetalingen. Det hænder 
desuden ofte, at den anskaffede 
el-scooter slet ikke passer til bor-
geren, så den kommer til at stå 
ubenyttet hen.

Ergoterapeuter frygter, at praksis for el-scoo-
tere og forbrugsgodereglerne, vil få betydning 
indenfor andre dele af hjælpemiddelområdet, 
at det er en glidebane til mere brugerbetaling.  
Der er nu igangsat en undersøgelse, for at 
finde ud af de helt specifikke konsekvenser af 
forbrugsgodelovgivningen 

Læs evt. artiklerne i Ergoterapeuten marts 
2011 s. 14-17. 

Maria Kraft

Fotograf: Ulf Pedersen
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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! 

Har du spørgsmål om undervisning, kontakt 
Peter Klitgaard. E-mail: tirsdagsklub@dhf-aal-
borg.dk, tlf. 29 93 12 62

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. 3, 15. juni 2011 uge 34

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
1. maj 2011 - udkommer uge 20. juni
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
     formand@dhf-aalborg.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@nordfi ber.dk

Kasserer
Ann de Place
Kayerødsgade 6, 2.
9000 Aalborg
     98 38 08 64
     22 40 18 64
     anndp@stofanet.dk

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

Sekretær
Maria Lærke Kraft
Herningvej 7, lejl. 78
9220 Aalborg Ø
     25 33 33 83
     sekretaer@dhf-aalborg.dk

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

Bestyrelseslisten

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

Suppleant
Anette Jensen 
Vilsundvej 86
9220 Aalborg Ø
     98 15 73 37
     31 55 73 37
     anettejensen@hotmail.dk

Suppleant
Eva Grøn Pedersen
Vendelparken 36
9381 Sulsted
     98 27 22 17
     23 25 77 06
     evacop53@gmail.com



Returneres ved varig adresseændring

Returadresse: Ann de Place · Kayerødsgade 6, 2. · 9000 Aalborg


