
   

 

Dansk Handicap Forbund Aalborg og Jammerbugt  

Formand Peter Klitgaard – Ørnevej 19 – 9460 Brovst 

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

 

 

Generalforsamling torsdag den 21. marts 2019 på Lejbjergcentret 
 

Dagsordenen:  Godkendt  
 og Referat   
 
1. Valg af dirigent - Bestyrelsen foreslår Carl Ove Pedersen godkendt 
 
2. Valg af referent - Bestyrelsen foreslår Kirsten Kjølby godkendt 
 
3. Valg af stemmetællere, Teresa og Tage  godkendt 
 

4. Formandens beretning: 
 
Dansk Handicap Forbund Aalborg og Jammerbugt har det godt. 
Vi er ca. 300 medlemmer fordelt på 240 medlemsnumre, hvilket betyder vi holder 
medlemstallet. 
 
Året 2018 har været et år, hvor der har været afholdt mange aktiviteter. 
Der har selvfølgelig været de sædvanlige 
24 x tirsdagsklub 
2 x banko 
Revy i Ø. Uttrup 
Grillaften  
Juleafslutning 
Julefrokost 
 
Desuden turen til Blokhus Sandskulptur Park 
Vi var også i Zoo – Det har vi været før, men har holdt pause. 
 
Der har været brugt utrolig mange kræfter på at arrangere og afvikle aktiviteterne, så 
jeg er rigtig glad for, at der også har været stor opbakning (- til tirsdagsklubben) 
 
I alle de beretninger, jeg har aflagt, har Tirsdagsklubben altid været mit smertensbarn. 
Tirsdagsklubben er en ældgammel institution i DHF Aalborg, men vi må erkende, at 
tiden er løbet fra den form at mødes. 
Vi er ikke den eneste forening med det problem, men vi er nok dem, der har holdt 

længst ud. 
Derfor har bestyrelsen også besluttet, at der ikke fremover skal tilbydes 
aftenskoleundervisning, hvilket reelt betyder at tirsdagsklubben lukker i den form, vi 
kender. At vores faste hjælper i kantinen (Lone) valgte at stoppe ved årsskiftet, har 
også bidraget til denne beslutning. 
Vi vil stadig holde fast i Lejbjergcenterret som vores faste mødested, men aktiviteterne 
vil blive fordelt ud over hele året, i stedet for at være koncentreret til Efterår/vinter. 
 
Vi laver meget mere end ovennævnte. 
Medlemsbladet udkommer 4 gange årligt. Det koster mig megen energi og tid at lave, 
så jeg vil igen opfordre til bidrag (fotos, en god oplevelse eller det modsatte ja kun jeres 



 
 

fantasi sætter grænser) 
 
Thomas er ud over at være nøgleholder til LC også administrator på vores hjemmeside. 
Og så er han også min hukommelse, når min egen svigter. 
Kassereren styrer med hård hånd vores økonomi. 
Vi er i bestyrelsen 3 uddannede bisiddere. 
Vi deltager i DH arbejdet – Christian i Aalborg og jeg i Jammerbugt. (handicappolitisk 
aktivitet) 
Regionsmøder 
Besvarer henvendelser fra uddannelsesinstitutioner, Presse og mange andre. 
 
Vi er i bestyrelsen blevet rigtig gode til at fordele arbejdet. 
Tidligere var jeg blandet ind i alt, men har lært at overlade arbejde til de andre. 

 
Det kunne jo ikke lade sig gøre, hvis ikke jeg følte mig helt tryg ved, at de også gør det 
ordentligt og det vil jeg gerne udtrykke min taknemmelighed til min bestyrelse over. 
 
Men også tak til vores medlemmer for jeres altid positive opbakning. Uden den var det 
slet ikke muligt at drive foreningen. 
 
 
 
 
5. Regnskab.   godkendt 
 
 
6. Indkomne forslag - Der er ikke modtaget nogen forslag 
 
7. Fremtidigt arbejde.  
 
Fremtidigt arbejde. 
Her vil jeg først koncentrere mig lidt om tirsdagsklubbens ”afløser”, for derud over 
mener jeg vi skal fortsætte som vi gør (modtager gerne input og forslag) 
Det er jo helt givet, at vi skal finde en erstatning for tirsdagsklubben, og her havde jeg 
forestille mig forskellige aktiviteter op ti 2 gange om måneden. 
Her er vi begrænset af økonomien, for vores tilskud fra kommunen stiger på ingen 
måde – tværtom. Samtidig er vores tilskud nu også øremærkede, så der er ingen elastik 
der. 

Vi skal derfor lægge hovederne i blød så den kommende bestyrelse har noget at 
arbejde med. 
Vi har allerede holdt en ”brainstorming”, og har tænkt på flere ting. 
Den skaldede pædagog 
DHIF-foredrag 
Dans 
Bowling (10. sep.) 
Lystfiskeri (Ny FB-gruppe tilbyder hjælp til Handicappede) 
Sommertur 
Noget af dette kan vi få gratis og noget skal der egenbetaling til. 
 
Ud over aktiviteter, skal vi stadig sælge os selv bedre. 
Vi modtager invitationer fra andre Nordjyske afdelinger der bliver vist på Vores FB. 
Side, og vi opfordrer ligeledes dem til at deltage i vores aktiviteter. (bus til Tyskland – 
NV-tur til Læsø) 



 
 

Det kan være en udfordring, at få udbredt kendskabet til tilbud, der kommer med kort 
varsel – men her er FB et rigtig godt redskab og ligeledes vores hjemmeside. 
Et nyhedsbrev til omdeling (afdelingsfolder i A5-format ligger i prøveudgave – 
kommentarer udbedes) 
Tilgængelighed er et punkt vi skal bruge Kræfter på. EU-parlamentet har lige vedtaget 
et tilgængelighedsdirektiv, og des synes jeg vi skal gøre brug af (dankortautomater, 
tankstationer, butikker og mange andre) 
Reglerne eksisterer allerede i DK, men jeg mener vi skal til at skrue ”bissen” på. 
Herudover må i gerne komme med forslag til fremtidigt arbejde. 
 
 
8. Valg af bestyrelse 
 

1) Valg af kasserer – Ann ønsker at stoppe. Bestyrelsen foreslår Christian 
Sørensen. Christian Sørensen blev valgt til kasser posten og Ann fik en 
gave for de år hun har siddet. 
 

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

3) Valg af suppleanter – Christian og Ib blev ikke valgt  
Ann blev valgt som 1 sup og Anette blev valgt som 2.  sup. 

       
 

9. Orientering fra region – Peter  
 
Medlemssystem: Det nye medlemssystem er lige nu i prøve i FU og inden længe kan 
formand og kasserer få adgang til medlemslister.  Ydermere får hver afdeling en @ 
danskhandicapforbund mailadresse, som er en sikker mail. Alt korrespondance især 
personfølsomme oplysninger skal foregå over denne mail fremover.   
  
Økonomi: Der arbejdes hårdt i FU på at skabe en bedre økonomi. Den glade trøffel 
(kantinen på hovedkontoret) gav et overskud på 62.000 kr. i 2018 i stedet for 
underskud. Dette overskud er på trods af uforudsete personaleudgifter ifm. en 
opsigelse/ny ansættelse/overlap af mødecenter leder. Dette forhold alene kostede ca. 
120.000 af overskuddet, som ellers ville have ligget på ca. 180.000. Så det ser godt ud 
for økonomien i den glade trøffel for 2019. Der holdes ekstra FU møde om regnskabet 
for 2018 d. 21. marts 2019.   

  
Det har taget mig lang tid at få læst op på mange ting og det er svært at få timer nok i 
døgnet. Men jo mere jeg kommer ind i tingene - jo nemmere er det.   
  
GDPR: Den nye persondataforordning har givet massive ekstra udgifter til 
hovedkontoret, som vi på ingen måde kunne have for ud set. Den har givet enorme 
udfordringer for især bisidderne landet over. Det har betydet der har skulle oprettes en 
sikker server til kommunikationen mellem medlem, rådgiver og bisiddere.   
  
Temadag: I regionen holder vi temadag d. 13. april 2019, hvor betydningen af GDPR for 
den enkelte bestyrelse bliver gennemgået af vores direktør. Således har alle bestyrelser 
herefter styr på hvordan GDPR takles i lokalafdelingerne.   
  
Tilgængelighedskursus: D. 23. april 2018 afholdes Tilgængelighedskursus i Vrå. Kurset 
er for alle der arbejder med tilgængelighed i hverdagen enten professionelt eller frivilligt. 



 
 

Kurset er ment som en opdatering fra BR15 til BR18.  Invitation er udsendt til alle 
Handicapråd og tekniske forvaltninger. Men sørg for at få tilmeldt jeres 
tilgængelighedsvejleder i afdelingen. Kurset er gratis for DHF-medlemmer, men koster 
for alle andre 400 kr. pr. person. Invitation medsendes.  
  
Med Venlig Hilsen    Regionsrepræsentant i HB for Region Nord Chanette Holst                                                                   
 
10. Eventuelt;  
Carl Ove og Peter takkede af for god ro og orden 
 
 
 
Ref. Kirsten Kjølby  den 22- 3- 2019 

 
 
 
 

 

 

   


