
   

 

Dansk Handicap Forbund Aalborg og Jammerbugt  

Formand Peter Klitgaard – Ørnevej 19 – 9460 Brovst 

Tlf. 29 93 12 62            mail: pk.tranum@gmail.com 

 

 

Generalforsamling onsdag den 15. marts 2017 på Lejbjergcentret 
 

Aftenens program: 
Kl. 17.30 – 17.55 ankomst og registrering:  25 gyldige stemmeberettiget   
Kl. 18.00 Spisning  
Kl. 19.00 Generalforsamling 
 
Dagsordenen  
 
1. Valg af dirigent, Carl Ove Pedersen 
 
2. Valg af referent, Kirsten Kjølby 
 
3. Valg af stemmetællere, Theresa Jette og Kirsten 
 
4. Formandens beretning  
 
Beretning Generalforsamling 2017 
 
Det foregående år, har været et år uden store overraskelser i Dansk Handicap Forbund 
Aalborg 
 
Vi har afholdt en række arrangementer 
• Øster Uttrup Dilletanterne  
• 85 års jubilæumsfest i maj på Shell Motel i Støvring 
• Sommerbanko i juni 
• Grillaften den 2. august 
• ”Bustur” til Nordsøen Oceanearium 
• Juleafslutning med FOA Koret 
• Julefrokost den 1. december 
• Julebanko 
• Tirsdagsklub 
For at det kan lade sig gøre at holde disse arrangementer, er der jo en del forberedelse. 
Der har været en række bestyrelsesmøder, og derudover har de, der var ansvarlige for 
arrangementet lagt et kæmpe arbejde i forberedelsen. 
Derfor er det jo lidt skuffende, at der generelt er ringe tilslutning, men det må jo været et 
tegn på, at det er de forkerte ting vi planlægger. 
Derfor ville det også være rigtig rart, hvis bestyrelsen fik nogle konkrete forslag til 
aktiviteter. F.eks. råder vi jo over Lejbjerg centret hver tirsdag aften, og der er masser af 
ledig plads. Det er ikke altid tingene kommer af sig selv ligesom i fjernsynet. Nogen 
gange må man selv være aktiv. 
Ud over arrangementerne står DHF Aalborg også for mange andre ting. 
• Der udsendes 4 medlemsblade om året. Der bliver brugt meget tid på 
redigeringen, men vi mangler nogen ideer til indhold. Bladet bliver noget tyndt, hvis det 
kun er det sædvanlige, der skrives om. 
Derfor – hold jer ikke tilbage, hvis i har noget relevant til bladet (der er næsten ingen 
grænser) 
 



 
 

• Vi har en fin hjemmeside som Thomas bestyrer. Jeg tror dog han bliver 
glad, hvis han får nogle input til siden. 
• Vi har en FB profil som er flittigt besøgt. 
Derudover er jeg administrator på en landsdækkende DHF  
FB profil, som er særdeles aktiv. Den omhandler alt, der vedrører handicap (nyheder, 
blogs og m.m.). 
• Administrationen af afdelingen kræver også sin kvinde. Der Det er primært 
Ann der står for det, og hun har sit hyr med bestyrelsen (især mig) for at få det til at 
hænge sammen. 
• Vi er stadig 3 fra bestyrelsen, der er aktive som bisiddere for DHF. Med den 
politik der føres i kommunerne, har vi ikke været arbejdsløse, og vi bliver det nok ikke 
fremover (desværre) 
• Regionsarbejdet tager også lidt tid, især da Willy er on/Of sygemeldt. 
 
Handicappolitisk 

• DHF Aalborg er også repræsenteret i DH 
Jeg varetager arbejdet i Jammerbugt, både som medlem af FU i DH Jammerbugt og 
som medlem af Handicaprådet. 
Christian er vores repræsentant i DH Aalborg. På det seneste årsmøde her, blev han 
valgt ind i FU, og jeg håber og tror på at vi også i Aalborg kan få en plads i 
Handicaprådet efter det kommende kommunevalg. 
• Vi har deltaget i diverse seminarer og møder 
• Besvaret rigtig mange henvendelser fra presse og andre. 
 
Til sidst vil jeg takke mine bestyrelseskolleger for jeres indsats. Det er en fornøjelse at 
få lov til at være sammen med jer. I er med til at gøre DHF Aalborg til en respekteret 
repræsentant for handicappede mennesker. 
Også tak til vores medlemmer for deres opbakning. Det er altid en fornøjelse, når en af 
jer ringer og bruger al strømmen på min telefon. 
 
Peter 
 
Peters beretning blev godkendt  
 
5. Regnskab. Ann læste regnskabet op og hvor vi havde et fint overskud iår.  
Regnskabet blev godkendt  
 
6. Indkomne forslag Der var ikke kommet nogen.  
 
7. Fremtidigt arbejde.  
Der blev spurgt om vi ikke kunne være bedre til at vise og orienterer os ud af til. 
Der skulle laves lidt flere foredrag. Peter har gang i støbeskeen omkring et foredrag om 
Cannabis som medicinsk behandling. det vil komme op når det er klar.  
Bedre tilgængelighed. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 

8. Valg af bestyrelse 
 

1) Valg af kasserer Ann blev genvalgt  
 

2) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - På valg er: Thomas og Kirsten  
 

Kirsten og Thomas blev genvalgt  
 

3) Valg af suppleanter  
       Christian og Ib blev valgt  

 
9. Orientering fra regionsrepræsentanterne Willy og Peter  
Willy har været en del syg så derfor har Peter måtte tage over til de fsk 
generalforsamlinger i Region Nord. samt til de møder der har været afholdt.  
 

Willy Øgaard står for udlejningen af sommerhusene i hals  
Willy Øgaard er repræsentant i BTU  
Og Christian er i repræsentant i U- lands  
Fremover vil det være at når man melder sig ind vil kontingentet følger den mdr. man er 
meldt ind i.  
 
 
10. Eventuelt;  
Kirsten oplyste at man kunne bestille sine varer over nettet når vi skulle til Tyskland.  
Kirsten undersøger hvilken butik vi skal til på vores tysklandstur. 
 
 
 
Carl Ove Pedersen takkede af for generalforsamlingen for god ro.  
 
 
 
Dato den 19-3 - 2017 
 
Ref. Kirsten Kjølby 
 
 

 

 

   


