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Af og til kommer uforudsete og uventede hæn-
delser i vejen for al omhyggelig planlægning.

Et par akutte hospitalsophold har gjort, at jeg 
bliver nød til at holde en pause. Eller rettere – jeg 
har bevilget mig selv en 3 måneders orlov fra al 
foreningsarbejde.

Det betyder, at jeg ikke deltager fysisk i afholdel-
se af nogen af vores arrangementer.

Ligeledes påtager jeg mig ikke nye bisideropga-
ver, men følger dog de par stykker, jeg allerede 
har, til dørs.

Heldigvis har jeg en god bestyrelse bag mig, og 
jeg er tryg ved, at de løser mine opgaver i perio-
den.

Jeg vil stadig være med på sidelinjen, og kan, 
som altid, fanges på mail og telefon.

Jeg vender frygtelig tilbage efter sommerferien.

God og forhåbentlig varm sommer til jer alle.

Peter

Kære medlem
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Tur til Tyskland
»Sommerudflugt« med Dansk Handicap Forbund Aalborg afd.

Kom med en tur til Christiansfeld og Harrislee

Tirsdag den 11. juni 2019, fra kl. 8.00 - 22.00

Program for dagen:
Vi kører vi med Olesens Busser fra Lejbjergcentret om morgenen til Haverslev, 

hvor der er opsamling. Derefter kører vi mod Ejer Bavnehøj 
hvor vi drikker morgenkaffe og spiser rundstykke.

Herefter videre til Christiansfeld, hvor vi får en rundvisning 
og senere spiser vores egen medbragte mad.

Afgang fra Christiansfeld og videre til Fleggaard i Harrislee 
hvor der er mulighed for indkøb. 

Når vi har brugt alle vores penge kører vi fra Harrislee og videre til Hedensted, 
hvor vi får en god middag (drikkevarer for egen regning). 

Efter en forhåbentlig god middag kører vi hjemad og er hjemme ved ca. 22-tiden.

Pris for turen 250 kr. for medlemmer 
Ikke medlemmer 350 kr. 

Hjælpere 200 kr. 
Indbetaling af beløbet til vores bankkonto: 

reg. nr: 7442 kontonr: 1030862

Tilmelding til Eva Grøn tlf. 23 25 06 77
eller til Kirsten Kjølby tlf. 60 63 25 08 - senest 31. maj 2019

 



9

Peter bød velkommen, hvorefter vi gik direkte 
over til dagsordenen.

1. Valg af dirigent: 
Carl Ove Pedersen

2. Valg af referent: 
Kirsten Kjølby

3. Valg af stemmetællere: 
Theresa og Tage

4. Formandens beretning: 
Peter aflagde beretning der efter en kort debat 
blev godkendt. (læs beretningen andetsteds i 
bladet)

5. Regnskab: 
Ann gennemgik regnskabet. Der var ingen 
kommentarer eller spørgsmål, og regnskabet 
blev godkendt.

6. 
Der var ikke indkommet nogen forslag.

7. Fremtidigt arbejde. 
(læs andetsteds i bladet)

8. Valg af bestyrelse: 
Efter mange år på posten ønskede Ann de Pla-
ce at blive afløst som kasserer. Cristian Søren-
sen blev valgt til ny kasserer. 

Kirsten og Thomas var på valg, og blev genvalgt. 
Ann og Anette blev valgt som suppleanter.

9. Orientering fra Regionen: 
Peter fremlagde på vegne af Chanette Holst en 
kort orientering.

Medlemssystem: 
Det nye medlemssystem er lige nu i prøve i FU 
og inden længe kan formand og kasserer få ad-
gang til medlemslister.  Ydermere får hver afde-
ling en @ danskhandicapforbund mailadresse, 
som er en sikker mail. Al 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 ho-
vedkontoret) 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 møde-
center 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 
den 21. marts 2019.  

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 at 
man skulle oprette en sikker server til kom-
munikationen mellem medlem, rådgiver og 
bisiddere. 
 
Temadag: 
I regionen holder vi temadag d. 13. april 2019, 
hvor betydningen af GDPR for den enkelte be-
styrelse bliver gennemgået af vores direktør. 
Således har alle bestyrelser herefter styr på 
hvordan GDPR takles i lokalafdelingerne.  

Generalforsamling 
- torsdag den 21. marts 2019 på Lejbjergcentret
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Tilgængelighedskursus: 
Den 23. april 2018 afholdes Tilgængeligheds-
kursus i Vrå. Kurset er for alle der arbejder med 
tilgængelighed i hverdagen enten professio-
nelt eller frivilligt. Kurset er ment som en opda-
tering fra BR15 til BR18. Invitation er udsendt 
til alle Handicapråd og tekniske forvaltninger. 
Men sørg for at få tilmeldt jeres tilgængelig-
hedsvejleder i afdelingen. Kurset er gratis for 
DHF-medlemmer, men koster for alle andre 400 
kr. pr. person.

10. Eventuelt: 
Carl Ove og Peter takkede for god ro og orden, 
hvorefter generalforsamlingen blev afsluttet.

Referent
Kirsten Kjølby

Formandens beretning og fremtidigt arbejde.
Dansk Handicap Forbund Aalborg og Jammer-
bugt har det godt.

Vi er ca. 300 medlemmer fordelt på 240 medlems-
numre, hvilket betyder vi holder medlemstallet.

Året 2018 har været et år, hvor der har været af-
holdt 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 opbak-
ning (- til tirsdagsklubben)

I alle de beretninger, jeg har aflagt, har Tirs-
dagsklubben 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 aftenskoleundervis-
ning, hvilket reelt betyder at tirsdagsklubben 
lukker i den form, vi kender. At vores faste hjæl-
per i kantinen (Lone) valgte at stoppe ved års-
skiftet, har også bidraget til denne beslutning.

Vi vil stadig holde fast i Lejbjergcenterret som 
vores faste mødested, men aktiviteterne vil bli-
ve 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 ople-
velse eller det modsatte ja kun jeres fantasi sæt-
ter 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 øko-
nomi.

Vi er i bestyrelsen 3 uddannede bisiddere.

Vi deltager i DH arbejdet – Christian i Aalborg og 
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jeg i Jammerbugt. (handicappolitisk aktivitet).

Deltager i regionsmøder.

Besvarer henvendelser fra uddannelsesinstitu-
tioner, presse og mange andre.

Vi er i bestyrelsen blevet rigtig gode til at for-
dele 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 or-
dentligt og det vil jeg gerne udtrykke min tak-
nemmelighed til min bestyrelse over.

Men også tak til vore medlemmer for jeres altid 
positive opbakning. Uden den var det slet ikke 
muligt at drive foreningen.

Fremtidigt arbejde
Her vil jeg først koncentrere mig lidt om tirs-
dagsklubbens »afløser«, for derud over mener 
jeg vi skal fortsætte som vi gør (modtager ger-
ne 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 til 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 øre-
mærkede, 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 Facebook-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 af-
delinger der bliver vist på vores Facebookside, 
og vi opfordrer ligeledes dem til at deltage i vo-
res 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 Facebook et rigtig godt red-
skab og ligeledes vores hjemmeside.

Et nyhedsbrev til omdeling (afdelingsfolder i 
A5-format ligger i prøveudgave – kommenta-
rer udbedes).

Tilgængelighed er et punkt vi skal bruge kræf-
ter på. EU-parlamentet har lige vedtaget et til-
gængelighedsdirektiv, og det synes jeg vi skal 
gøre brug af (dankortautomater, tankstationer, 
butikker og mange andre).

Reglerne eksisterer allerede i DK, men jeg me-
ner vi skal til at skrue »bissen« på.

Herudover må i gerne komme med forslag til 
fremtidigt arbejde.

Peter



15

2019

Juni

Tirsdag den 11. juni kl. 07.45-ca.22.00 Bustur til Tyskland

Juni FERIE

August

Tirsdag den 6 .august  kl. 17.00-21.00 Grillaften

September

Tirsdag den 10. september Bowling (Information følger i næste blad eller på hjemmesiden)

Oktober

Tirsdag (plan kommer senere)

November

Tirsdag den 26 . november  kl. 19.00-21.00 Syng julen ind - med FOA koret

December

Tirsdag den 3 . december  kl. 18.00-21.00 Julebanko

Tirsdag den 10 . december  kl. 18.00-21.30 Julefrokost

Programmet er foreløbigt, og kan ændres.
Hvor intet andet er nævnt foregår aktiviteten på Lejbjergcentret.

Hold øje med vores hjemmeside www.dhf-aalborg.dk 

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

Aktivitetskalender
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I år var det afholdshotellet som blev opført, og 
der blev budt velkommen til en hyggelig aften. 

Der var 32 tilmeldte og i år, som andre år, kunne 
vi købe amerikansk lotteri. Der var en del hel-
dige som kunne tage vin eller chokolade med 
hjem. 

Vi fik som alle andre år en dejlig flæskesteg med 
alt tilbehør. Sværene var sprøde, og der var ikke 
et øje tørt. Det er ikke uden grund vi hvert år 
glæder os til denne menu. 

Klokken 19 satte vi os godt tilbage på stolene 
og ventede på at stykket skulle begynde. Og 
det gjorde det. 

Første akt handlede om hotellet og deres gæ-
ster og forviklinger personalet og gæster imel-
lem. Der blev grinet meget fra salen og folk så 
ud til at hygge sig meget. 

I pausen blev der serveret kaffe og lagkage. 
Lagkager som vores mor lavede dem, og uh-
hhh hvor var de gode.

2. akt blev der afsløret om hvordan hotellet
skulle køre i fremtiden og vi fik alle rørt latter-
musklerne meget. Et rigtig godt stykke. 

En stor tak til Øster Uttrup Amatørerne for en 
dejlig aften både gastronomisk og kulturelt. 

Eva og Kirsten 

Dilettant den 10. april 2019
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Hjælpere og ledsagere
Medlemmer, der har hjælperordning (BPA), er vi-
siteret til ledsagerordning eller har ledsagerkort 
kan medtage hjælpere/nødvendige ledsagere 
til ½ pris til afdelingens egne arrangementer.

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

Kommentarer og indlæg til hjemmesiden kan 
sendes til e-mail: Thomas Pedersen, 
e-mail: spasser1957@gmail.com

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

Spørg Dansk Handicap Forbund
Har du spørgsmål om lovgivningen, går din sag 
i hårdknude, eller har du brug for en, der kan 
gå med til et møde i sagen. Så har du mulighed 
for at benytte dig af Dansk Handicap Forbunds 
korps af rådgivere og bisiddere.

Rådgivning
Dansk Handicap Forbund tilbyder medlemmer-
ne rådgivning og sparring i forbindelse med sa-
ger og i nogle tilfælde også støtte til ankesager.

Rådgivningsteamet er sammensat af ansatte 
og frivillige konsulenter – alle med relevant 
faglig og erfaringsmæssig baggrund.

Har du brug for rådgivning, så ring til hoved-
kontoret på 3929 3555 eller skriv en mail til 
social@dhf-net.dk. Rådgiverne har selvfølgelig 
tavshedspligt.

Bisiddertjeneste
Hos Dansk Handicap Forbund har vi uddan-
nede bisiddere, som gerne står til rådighed. En 
bisidder er en uvildig person, som kan gå med 
dig, når du fx skal til møde med kommunen. 
Det kan nemlig være svært at have overblik 
over det hele, når man er personligt involveret 
i en sag og derfor kan det være rart, at der er et 
ekstra sæt ører med til mødet.

Alle bisiddere er frivillige, har gennemgået et 
bisidderkursus og er efterfølgende vurderet 
egnet til opgaven. Bisidderen er ikke ekspert 
og kan ikke føre sager for dig. Derimod er en 
bisidder en uvildig sparringspartner, som du 
kan drøfte situationen med og som kan hjælpe 
dig med at bevare overblikket. Bisidderne har 
selvfølgelig, ligesom rådgiverne, tavshedspligt.

Ønsker du kontakt til en bisidder kan du kon-
takte hovedkontoret på tlf. 39 29 35 55 eller 
skrive en mail til social@dhf-net.dk

Vi har brug for din støtte
Som medlem af Dansk Handicap Forbund støt-
ter du en god sag og på den måde er du med til 
at skabe lige muligheder for alle. Vier taknem-
melig for ethvert bidrag uanset størrelse, det er 
med til at gøre en forskel.

Gaver og bidrag
Hvis du har lyst og mulighed for det, kan du, 
udover dit medlemskab, donere et engangsbe-
løb eller blive fast bidragyder. Som fast bidrag-
yder indbetaler du et bestemt beløb hver må-
ned/hvert år. Du vælger selv beløbets størrelse. 

Gaver og bidrag er fradragsberettigede.  
Det er Dansk Handicap Forbund, der indberet-
ter din gave eller dit bidrag til SKAT. Derfor har 
vi brug for dit personnummer, så du kan få dit 

Informationer
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fradrag. Vil du høre mere om dine muligheder 
er du velkommen til at kontakte hovedkontoret 
på tlf. 39 29 35 55 eller pr. mail dhf@dhf-net.dk

Du har mulighed for at give gaver/bidrag på 
flere måde, via:

Hjemmesiden
Se på: danskhandicapforbund.dk

Netbank
Du skal bruge kortartkode 01, registrerings-
nummer 9541 og kontonummer 5401119.

Du kan også lave en overførsel til Dansk Han-
dicap Forbunds konto. Også her skal du bruge 
vores kontonummer: registreringsnummer 

9541 kontonummer 5401119. Der kan du også 
anføre om, der skal ske automatisk overførsel 
f.eks. hver måned.

Din egen bank 
Du kan få din egen bank til at overføre et be-
løb til Dansk Handicap Forbund. Ønsker du at 
støtte Dansk Handicap Forbund med et fast 
månedligt beløb kan du få din bank til automa-
tisk at trække beløbet, som den indbetaler til 
Dansk Handicap Forbund uden besvær for dig. 
Beløbet skal overføres til registreringsnummer 
9541 kontonummer 5401119.

Når du betaler skal du huske at skrive gave og 
oplyse navn, adresse og personnummer, hvis 
du vil udnytte dit skattefradrag.
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Amalienborgvej 57-61 • 9400 Nørresundby 
Tlf. 98 10 11 13 • www.plejekompagniet.dk

Vi er 100% lokale

Har du hørt om os?
Gandrup

Hals

Klarup

Nørresundby

Storvorde

Ulsted

Vestbjerg

Vodskov

Gug

Tylstrup

Stae

Gistrup

Hou

Langholt

Aalborg

Sulsted

Vadum

Vester Hassing

Grindsted

Visse

Uggerhalne

Pleje med hjertet- døgnet rundt - året rundt!

Amalienborgvej 57-61 • 9400 Nørresundby 
Tlf. 98 10 11 13 • www.plejekompagniet.dk
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Vestbjerg
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Gug

Tylstrup

Stae

Gistrup

Hou

Langholt

Aalborg

Sulsted

Vadum

Vester Hassing

Grindsted

Visse

Uggerhalne

Pleje med hjertet- døgnet rundt - året rundt!

Psykolog Sven Thomsen
Har du problemer med dit barn?

Er der behov for hjælp i forhold til problemer i 
hjemmet, i institutionen eller i skolen?

Tlf. 61 69 96 78
www.sventhomsen.dk

mail: sven.thomsen@skolekom.dk
Lindenborgvej 10 - 9200 Aalborg SV

Tillid er vort nøgleord
Professionel rådgivning

Topklargøring
Restgældsgaranti
Eftersalgsservice

Kundevenlige åbningstider: Hverdage 9.00-18.00 • Weekend 10.00-17.00

Se billeder af alle vores biler på
www.raevhede.dk

Tillid er vort nøgleord
Professionel rådgivning

Topklargøring
Restgældsgaranti
Eftersalgsservice

Se billeder af alle vores biler på
www.raevhede.dk

Reserveret
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Bestyrelsen
DHF -Aalborg bestyrelse består af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Alle arbejder 
aktivt i bestyrelsen. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Bestyrelsen kan kontaktes samlet på e-mail: bestyrelsen@dhf.aalborg.dk

Formand: 
Peter Klitgaard
Ørnevej 19, Tranum · 9460 Brovst · Tlf: 29931262 · Mail: pk.tranum@gmail.com

Næstformand
Kirsten Kjølby
Brohusgade 3B. 3.tv · 9000 Aalborg · Tlf: 60632508 · Mail: kiskjolby@gmail.com

Kasserer
Christian Sørensen
Dannerhøj 109 · 9210 Aalborg SØ · Tlf: 51249983 · Mail: chr@ryk.dk

Bestyrelsesmedlem
Christel W. H. Hansson
Rømøgade 11 St. tv · 9000 Aalborg · Tlf: 29105285 · Mail: haywindau@gmail.com

Bestyrelsesmedlem & Webmaster
Thomas Pedersen
Stationsmestervej 3, 1. lejl. 23 · 9200 Aalborg SV · Tlf: 20770666 · Mail: spasser1957@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Eva Grøn Pedersen
Caprifolievej 13 · 9440 Aabybro · Tlf: 23250677 · Mail: evacop53@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Jette Abildgaard 
Sjællandsvej 8A · 9230 Svenstrup · Tlf: 60730582 · Mail: abildgaard@gvdnet.dk

1. suppleant
Ann de Place
Kayerødsgade 6, 2. · 9000 Aalborg · Tlf: 22401864 · Mail: ann@trijes.dk

2. suppleant
Annette Jensen
Vildsundvej 86 · 9220 Aalborg SØ · Tlf: 31517337 · Mail: anettejensen@hotmail.dk




