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Det er ikke længere nogen hemmelighed. For-
året nærmer sig med raske skridt, og det bety-
der tid for vores generalforsamling. 

Som sædvanlig opfordres alle medlemmer til at 
deltage.

Generalforsamlingen er din mulighed for at 
gøre din indflydelse på DHF Aalborg gældende. 
Det er også en mulighed for at møde andre 
medlemmer under hyggelige former. Afdelin-
gen er som sædvanlig vært ved en gang mad, 
og det er altid en hyggelig begivenhed.

Har du ikke selv mulighed for at transportere 
dig frem til generalforsamlingen enten ved 
egen kraft, i egen bil eller med offentlige trans-
portmidler, kan du få tilskud til transport til ge-
neralforsamlingen.

Man skal selv bestille og betale en flextur ved 
NT, og efterfølgende dækkes udgiften hertil. 
Husk at få en kvittering ved chaufføren og med-
bring et kontonummer pengene kan overføres 
til. Ellers vil kassereren ikke ryste op med penge.  

Selvom vi har en rigtig velfungerende besty-
relse i Aalborg Afdelingen, vil jeg opfordre alle, 
der måtte have lyst, til at stille op til valg til 
bestyrelsen. Det vil holde os »gamle« på mær-
kerne, og fornyelse er i mine øjne en god ting.

Også pårørende er velkommen. Det forventes 
det at man kan håndtere en PC, idet meget af 
vores kommunikation foregår den vej. Ligele-
des skal man være så selvhjulpen (eller med-
bringe en hjælper), at man ikke ligger de andre 
bestyrelsesmedlemmer til last, når vi mødes. 
Bestyrelsesarbejde er ikke lønnet (ud over glæ-
den ved arbejdet) men man får normalt dækket 
sine transportomkostninger.

Inde i bladet, kan du læse mere om de kom-
mende arrangementer. Der bliver lagt et stort 
arbejde i at arrangere aktiviteterne, så vi vil rig-
tig gerne have, at mange deltager.

Jeg håber, sammen med resten af bestyrelsen, 
at vi snart ses.

Peter

Kære medlem
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Indkaldelse til 
ordinær generalforsamling 

i DHF Aalborg
Onsdag den 21. marts 2018, på Lejbjergcentret

 
Aftenens program

Kl. 17.30 - 17.55: 
Ankomst og registrering

Kl. 18.00: 
Spisning

Kl. 18.45: 
Generalforsamling

Dagsordenen i henhold til vores vedtægter

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Beretning

5. Regnskab

6. Indkomne forslag

7. Fremtidigt arbejde

8. Valg af bestyrelse

9. Orientering fra regionsrepræsentanterne

10. Eventuelt

Tilmelding til spisning, senest den 16. marts 2018 til: 
Eva tlf. 2325 0677, email: evacop53@gmail.com, 
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Krak, pak og tal jysk
Farce af Marianne Hesselholt
Vi er i 30’erne. På direktørens kontor er humø-
ret lavt; alt er krakket - både Nordiske Dyner og 
Svenske Fjer, Jyske Duer og Lollandske Høns.
Direktøren beslutter at gifte sin datter væk i 
godt selskab, og da hans udstafferede kone, 
Svanhildur, i avisen læser om en rig dansk-ame-
rikaner, som vil vende tilbage til sine idylliske 
rødder i dansk agerjord, er sagen ligetil - næ-
sten. Svanhildur skriver omgående et brev til 
amerikaneren, Peter Johnsson, hvori hun udgi-
ver sig for en gammel dansk bedstemor - Jyl-
lands svar på »Den lille Havfrue« - og inviterer 
ham til at bo på familiens jyske bondegård.

Til alt held er familiens butler, James, ægte uld-
jyde, og han arrangerer et intensivt sprogkur-
sus. Spøgen bliver ganske vist knap så morsom 
for direktøren, da det går op for ham, hvem der 
skal agere bedstemor.

Dagen oprinder, og Peter Johnsson ankommer 
med sin bodyguard, Sam. Peter bliver selvfølge-
lig forelsket i Susanne, men vil ikke, at hun skal 
tage ham for pengenes skyld, så han og Sam 
bytter roller. Sam ejer imidlertid ikke manerer 
eller pli, og Susanne føler straks dyb afsky over 
for sin tilkommende.

Alt imens har familien - ikke mindst vores 
bedstemor - været temmelig uheldige med 
komediespillet og er raget uklar med både 
brugsuddeleren, købmandskonen og Maren 
fra centralen.

Der vil som der plejer være forplejning ved 
forestillingen. I år bydes der på flæskesteg med 
tilbehør inden forestillingen, og senere på afte-
nen kaffe med lagkage. 

Drikkevarer til maden er for egen regning.

Skynd jer, begrænset antal biletter.

Pris for mad, dilettant og kaffe:
For medlemmer 125 kr. 
For ikke medlemmer er prisen 150 kr.
For hjælpere skal der betales 75 kr.
Indbetaling af beløbet til vores bankkonto reg.
nr: 7442 kontonr: 1030862

Tilmelding og betaling
senest onsdag den 4. april til: 
Eva: tlf. 23 25 06 77 eller Kirsten: tlf. 60 63 25 08

Årets kulturelle højdepunkt
Igen i år har vi fornøjelsen af at indbyde til dilettant i Øster Uttrup forsamlingshus

Ved Dammen 1 – 3, 9220 Aalborg Ø

Onsdag den 11. april kl. 18 til 21.30.
hvor Øster Uttrup Amatørerne opfører nedenstående stykke.
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Sommerbanko  
Tirsdag den 8. maj, 

klokken 19.00 til 21.30

afholder vi Sommer Banko med fine præmier, på Lejbjergcentret

2 plader inkl. kaffe/te, pølser og brød koster 30 kr.
Der kan købes ekstra plader for 10 kr. pr. stk.

Du må gerne tage en ven eller nabo med denne aften.

Tilmelding ikke nødvendig.
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Vores juleafslutning som er en fast tradition 
hvert år for tirsdagsklubben var også i år et til-
løb stykke. Vi var ca. 50 personer denne aften og 
de som kom udefra syntes altid at det er en hyg-
gelig aften som de vender tilbage til hvert år. 

FOA-koret kom ca. kl. 19 for at varme stemme-
ne op og kl. 19.30 gik de i gang med en masse 
dejlige julesange i første halvdel. 

Ca. kl. 20.15 fik vi så gløgg og æbleskiver og alle 
var mætte til at synge med på den sidste del af 
aftenens julehygge. 

De gav en flot opvisning og alle sang med og 
fik rørt deres stemmer.

Det var en rigtig god hyggelig aften. 

Eva og Kirsten  

Juleafslutning 2017 med FOA-koret
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2018

Februar

Tirsdag d. 27. februar kl. 19.00-21.30 Tirsdagsklub

Marts

Tirsdag d. 6. marts kl. 19.00-21.30 Tirsdagsklub

Tirsdag d. 13. marts kl. 19.00-21.30 Tirsdagsklub

Tirsdag d. 20. marts kl. 19.00-21.30 Tirsdagsklub

Onsdag d. 21. marts kl. 18.00-ca. 21.00 Generalforsamling m. spisning

April

Tirsdag d. 3. april kl. 19.00-21.30 Tirsdagsklub

Tirsdag d. 10. april kl. 19.00-21.30 Tirsdagsklub

Onsdag d. 11. april kl. 18.00-ca.21.30 Dilettant i Øster Uttrup Forsamlingshus

Maj

Tirsdag d. 8. maj kl. 19.00-21.30 Banko

Juni

Torsdag d. 14. april kl. 10.00-? Blokhus Sandskulptur Festival (bustur)

August

Tirsdag d. 7. august kl. 18.00-21.30 Grillaften

Tirsdag d. 28. august  Aftentur i Zoologisk Have

Programmet er foreløbigt, og kan ændres.

Hvor intet andet er nævnt foregår aktiviteten på Lejbjergcentret.
De medlemmer, der er tilmeldt bevægelse i varmt vand, møder kl. 18.00

Hold øje med vores hjemmeside www.dhf-aalborg.dk 
for aktuelle oplysninger om aktiviteter!

Har du en god ide om en aktivitet, vil bestyrelsen rigtig gerne høre om det.

Aktivitetskalender
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I år var der ikke helt så mange fremmødte til vo-
res julebanko, som vi havde håbet på. I år skulle 
vi også konkurrere med sporten i tv, og det er 
ikke altid lige let. De mennesker der kom, havde 
så til gengæld en god chance for at få noget 
med hjem.

Eva og Jette havde været byen rundt, og samlet 
rigtig mange gevinster sammen. 

Peter som er vores faste opråber, fik gevinsterne 
i omløb til de som havde banko.

I år var vi så heldige, at der ikke var lodtrækning 
ved »dobbeltbanko«, da vi havde flere gevinster 
end vi skulle bruge. Det skabte stor tilfredshed, 
og alle hyggede sig. 

Eva og Kirsten  

Julebanko 2017
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Julefrokost den 8. dec. 2017
Det var 4. gang vi har været med til at holde ju-
lefrokost for vores medlemmer. 

I år var der 32 der mødte op til en hyggelig aften. 

Også i år havde vi 2 langborde med godt mel-
lemrum imellem, troede vi, men også i år gik 
der lidt galt med pladsen, så vi må vel snart lære 
af vores fejl og gøre det på en anden måde.

Maden kom fra Føtex i år og var som alle andre 
julefrokoster. Alle fik det de kunne spise og var 
glade og tilfredse.

I år havde vi dog så mange gaver tilbage fra 
banko at vi kunne lave en konkurrence, hvor 
der blev delt kort ud så næsten alle fik en gave 
med hjem ud fra det kort de havde.

Ved 21.30 tiden sluttede vores fest og alle gik 
hjem med et godt humør og ønsket om en god 
jul og et godt nytår.

Eva og Kirsten  
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Vedtægt for DHF Aalborg afd.
§ 1 Navn og hjemsted 
Stk. 1. Lokalafdelingens navn er Dansk Handi-
cap Forbund Aalborg afdeling. 

Stk. 2. Følgende kommune(r) hører under lokal-
afdelingen: Aalborg og Jammerbugt Kommuner. 

Stk. 3. Lokalafdelingen hører under Region 
Nordjylland i Dansk Handicap Forbund. 
 
§ 2 Formål 
Stk. 1. Lokalafdelingen har til opgave at fremme 
forbundets formål inden for sit eget område i 
overensstemmelse med forbundets vedtægter, 
herunder at følge op på kongres- og hovedbe-
styrelsesbeslutninger på lokalt plan. 

§ 3 Godkendelse 
Stk. 1. Der kan kun være én lokalafdeling i én 
kommune. Hovedbestyrelsen træffer beslut-
ning om, at en lokalafdeling kan dække flere 
kommuner. En lokalafdeling, der dækker flere 
kommuner, skal arbejde hen imod at oprette 
en selvstændig lokalafdeling i hver kommune. 
Lokalafdelingen kan oprette en eller flere lo-
kale undergrupper. 

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at der 
kan være mere end én lokalafdeling i én kom-
mune. Disse lokalafdelinger skal i fællesskab 
stå for al kontakt til kommunen, andre myndig-
heder, Danske Handicaporganisationers (DH) 
kommuneafdelinger m.v. 

Stk. 3. Lokalafdelingens vedtægt må ikke stride 
mod forbundets vedtægt. De skal for at være 
gyldige være godkendt af hovedbestyrelsen. 
Vedtægtsændringer, der ikke strider mod for-
bundets vedtægt, kan godkendes af landsfor-
manden eller næstformanden. 

Stk. 4. Lokalafdelingens generalforsamling eller 
bestyrelse kan ikke træffe bestemmelser eller 
foretage dispositioner, der er i strid med for-
bundets vedtægt eller med beslutninger, der er 
truffet af hovedbestyrelsen.

§ 4 Medlemskontingent
Stk.1. Medlemskontingentet fastsættes af kon-
gressen og opkræves af hovedkontoret.

Stk. 2. Medlemmer, som – trods påkrav – er over 
seks måneder i restance med medlemskontin-
gentet, kan udmeldes af vedkommende lokal-
afdeling igennem hovedkontoret. Medlemmer, 
som er over 12 måneder i restance, er at betrag-
te som udmeldt.

§ 5 Generalforsamling
Stk. 1. Hvert år inden udgangen af april måned 
afholdes lokalafdelingens ordinære generalfor-
samling.

Stk. 2. Generalforsamlingen indvarsles af besty-
relsen med mindst 14 dages varsel ved medde-
lelse i medlemsbladet »Handicap-nyt« eller ved 
brev eller i lokalafdelingens medlemsblad. Ho-
vedkontoret og regionsrepræsentanterne skal 
ligeledes varsles. Indvarslingen skal indeholde 
en foreløbig dagsorden med mindst følgende 
dagsordenspunkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Beretning
5. Regnskab
6. Indkomne forslag
7. Fremtidigt arbejde
8. Valg af bestyrelse
9. Orientering fra regionsrepræsentanterne
10. Eventuelt
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Stk. 3. Kun medlemmer med fysiske handicap 
har stemmeret på lokalafdelingens generalfor-
samling og kun ved personligt fremmøde. Dog 
kan forældre til børn under 18 år optages som 
stemmeberettigede medlemmer i forbundet 
gennem lokalafdelingerne. For medlemmer 
under 15 år udøves medlemsrettighederne af 
deres nærmeste pårørende eller værgen, jf. for-
bundets vedtægt § 3, stk. 2.

Stk. 4. Alle medlemmer har taleret og er valg-
bare til tillidshverv. Medlemmer uden handicap 
får ved tillidshverv samme rettigheder som 
medlemmer med fysiske handicap, jf. forbun-
dets vedtægt § 3, stk. 3.

Stk. 5. Alle afgørelser træffes ved almindelig 
stemmeflertal. Til ændring af lokalafdelingens 
vedtægter kræves, at mindst 2/3 af lokalafde-
lingens fremmødte stemmeberettigede delta-
gere stemmer derfor.

Stk. 6. På den ordinære generalforsamling af-
lægger formanden beretning om lokalafdelin-
gens virksomhed i det forløbne år.

Stk. 7. Senest 14 dage efter ordinær general-
forsamling indsender formanden til hovedkon-
toret en kortfattet beretning, underskrevet af 
formanden, om lokalafdelingens virksomhed i 
det forløbne år.

Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan på 
samme måde indvarsles, når bestyrelsen finder 
det nødvendigt, eller når mindst 20 % af lokal-
afdelingens stemmeberettigede medlemmer 
fremsætter motiveret begæring derom.

§ 6 Bestyrelse
Stk. 1. Lokalafdelingen ledes af en bestyrelse på 
mindst fem medlemmer. Disse vælges for to år 
ad gangen på den ordinære generalforsamling, 
således at formand og mindst ét medlem væl-

ges det ene år, og kasserer og mindst to med-
lemmer vælges det efterfølgende år. (Første 
gang efter lodtrækning). Ligeledes vælges for 
et år ad gangen to suppleanter. Genvalg kan 
finde sted.

Stk. 2. Såfremt det ikke er muligt at vælge fem 
bestyrelsesmedlemmer, kan der i en periode 
gives dispensation af hovedbestyrelsen til at 
vælge en bestyrelse på tre medlemmer. Der 
skal efterfølgende arbejdes på at etablere en 
fuldtallig bestyrelse.

Stk.3. Bestyrelsen kan udpege en kontaktper-
son / kontaktpersoner fra den kommune / de 
kommuner, der hører under lokalafdelingen og 
ikke er repræsenteret i bestyrelsen.

Stk. 4. Lokalafdelingen tegnes af formand eller 
kasserer.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forret-
ningsorden – herunder lokalafdelingens opde-
ling i undergrupper.

Stk. 6. Lokalafdelingen skal med hjælp fra regi-
onsrepræsentanterne og forbundet arbejde hen 
imod at nedsætte et handicappolitisk udvalg i de 
kommuner, lokalafdelingen dækker. De handi-
cappolitiske udvalg skal arbejde med handicap-
politiske spørgsmål til gavn for medlemmerne.

Stk. 7. Efter generalforsamlingen indkalder besty-
relsen alle interesserede medlemmer til en drøf-
telse om kommunens handicappolitik, herunder 
arbejdet i det kommunale handicapråd og ned-
sætter så vidt muligt et handicappolitisk udvalg. 
Bestyrelsen afgør, hvem der skal vælges til Danske 
Handicaporganisationers (DH) kommuneafde-
ling, og hvem fra lokalafdelingen, der skal indstil-
les til valg til DH’s kommunale repræsentationer.

Stk. 8. Bestyrelsen udpeger repræsentanter til 
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forbundets kongres, jf. forbundets
vedtægt § 8, stk. 2 og 3.

§ 7 Regnskab 
Stk. 1. Lokalafdelingens regnskabsår går fra 1. 
januar til 31. december. 

Stk. 2. Lokalafdelingens bestyrelse skal vælge en 
uvildig og uafhængig revisor, der skal foretage 
revision af regnskabet. Modtager lokalafdelin-
gen tilskud m.v., hvortil der er knyttet betingel-
ser til revisor, skal disse betingelser respekteres. 

Stk. 3. Regnskabet fremlægges i revideret stand 
af kassereren til godkendelse på den ordinære 
generalforsamling. 

Stk. 4. Lokalafdelingen indsender hvert år in-
den 15. maj det godkendte regnskab 
til hovedkontoret. 

§ 8 Kontakt til hovedbestyrelsen og regionen 
Stk. 1. Hovedbestyrelsen er berettiget til at sen-
de repræsentanter til alle lokalafdelingens mø-
der. Regionsrepræsentanterne er berettiget til 
at deltage i alle lokalafdelingens arrangemen-
ter inden for regionens område. 

§ 9 Opløsning 
Stk. 1. Forslag til hovedbestyrelsen om lokal-
afdelingens opløsning skal for at være gyldig 

vedtages af en generalforsamling med 3/4 ma-
joritet efter forudgående skriftlig indkaldelse 
med mindst 14 dages varsel til alle stemme-
berettigede medlemmer. Lokalafdelingens en-
delige opløsning kan kun ske med forretnings-
udvalgets sanktion. Lokalafdelingen kan ikke 
udmelde sig af forbundet. 

Stk. 2. Lokalafdelingen kan desuden opløses, 
hvis dens virksomhed er i afgjort strid med for-
bundets vedtægt. Afgørelsen påhviler hovedbe-
styrelsen, der ligeledes tager bestemmelse om, 
hvorledes lokalafdelingens aktiver skal afvikles. 

Hovedbestyrelsens kendelse kan indankes for 
kongressen, jf. forbundets vedtægt 

§ 5, stk. 11. 
Stk. 3. I tilfælde af lokalafdelingens opløsning 
tilhører samtlige lokalafdelingens aktiver Dansk 
Handicap Forbund. Undtaget er kommunale / 
regionale og andre aktiver, der er ydet som til-
skud til bestemte formål, hvor bestyrelsen er for-
pligtet til at tilbagebetale ikke anvendte midler. 

Denne vedtægt er vedtaget på lokalafdelin-
gens generalforsamling 
Dato: 22. januar 2007

Godkendt af hovedbestyrelsen 
Dato: 8. juni 2013
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Klub og holdundervisning
Det fremgår af aktivitetskalenderen hvilke tirsda-
ge vi tilbyder klub og undervisning. Klubadres-
sen er: Lejbjergcentret, Sonjavej 2, 9000 Aalborg. 
Lejbjergcentret er tilgængeligt for alle! 
Har du spørgsmål om undervisning, kontakt Pe-
ter Klitgaard. E-mail: pk.tranum@gmail.com, tlf. 
29 93 12 62

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

Hjælpere og ledsagere
Medlemmer, der har hjælperordning (BPA), er 
visiteret til ledsagerordning eller har ledsager-
kort kan medtage hjælpere/nødvendige led-
sagere til ½ pris til afdelingens egne arrange-
menter. 

Indlæg til lokalbladet
Sendes til Peter Klitgaard, 
e-mail: pk.tranum@gmail.com

Deadline næste blad Udkommer
9. maj Uge 23 (ca.)

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

Hovedforbundet - Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup 
Tlf. 3929 3555
E-mail: dhf@dhf-net.dk· www.dhf-net.dk

Støt os via dit strømforbrug
Får du strøm fra Energi Nord, kan du støtte DHF 
Aalborg via dit strømforbrug - du betaler ikke 
mere for strømmen, men Energi Nord giver os 2 
øre pr. kWh du bruger.

Tilmelding på: www.foreningsel.dk, anfør du vil 
støtte Dansk Handicap Forbund Aalborg afde-
ling eller via linket på vores hjemmeside 
www.dhf-aalborg.dk.

Bisiddertjeneste
Har du svært ved at tackle mødet med din kom-
munale sagsbehandler? DHF har bisiddere, der 
kan støtte dig. Kontakt hovedforbundet 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 
Peter Klitgaard
Ørnevej 19 . Tranum 
9460 Brovst
Tlf. 29 93 12 62
pk.tranum@gmail.com

Næstformand 
Kirsten Kjølby
Brohusgade 3B th.
9000 Aalborg
Mobil 60 63 25 08
kiskjølby@gmail.com

Kasserer 
Ann de Place
Kayerødsgade 6, 2.
9000 Aalborg
Mobil 22 40 18 64
ann@trijes.dk

Bestyrelsesmedlem 
Eva Grøn Pedersen
Caprifolievej 13
9440 Aabybro
Tlf. 98 27 22 17
Mobil 23 25 06 77
evacop53@gmail.com

Bestyrelsesmedlem 
Thomas Pedersen
Stationsmestervej 3, 1. lejl. 23
9200 Aalborg SV
Tlf. 20 77 06 66
spasser1957@gmail.com

Bestyrelseslisten

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

Bestyrelsesmedlem 
Anette Jensen
Vilsundvej 86
9220 Aalborg Ø
Mobil 31 55 73 37
anettejensen@hotmail.dk

1. suppleant
Ib Lenno Andersen
Umanakvej 34
9210 Aalborg SØ
Mobil 27 20 12 85
iblennoandersen@stofanet.dk

2. suppleant
Christian Sørensen
Dannerhøj 109
9210 Aalborg SØ
Mobil 51 24 99 83
chr@ryk.dk




