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Kære medlemmer…
AFLYST INDTIL VIDERE kunne være overskriften
til dette blad.
Vi havde til det sidste håbet, at det ville være
muligt at gennemføre de planlagte arrangementer resten af året, men med de nyeste forholdsregler i kampen mod Covid 19, må vi i bestyrelsen erkende, at det ikke er muligt.
Derfor er alle planlagte aktiviteter i DHF Aalborg
aflyst resten af året.
Vi håber, at vi i næste blad kan fremlægge et
realistisk program for 2021.
I alle tilfælde skulle vi meget gerne kunne afholde generalforsamling i marts måned. I har en til
gode fra i år. Tid og sted vil blive offentliggjort i
næste nummer.

Afstemningsresultaterne og hvem der blev
valgt til de enkelte poster, kan du læse om inde
i bladet.
Selvom aktiviteterne indtil videre er skrinlagte,
ligger vi ikke helt på den lade side i bestyrelsen.
Bisiddertjenesten kører på fuld kraft, og der arbejdes aktivt i DH/Handicaprådene i både Aalborg og Jammerbugt.
På denne, lidt magre baggrund, vil jeg gerne
ønske alle vores medlemmer og »venner af huset« en god jul og et godt nytår. Lad os hurtigt
glemme 2020 og se frem til en tid uden Corona.
Peter

Ikke kun Aalborg afdelingen, har været ramt af aflysninger. DHFs kongres skulle have været afholdt
i uge 42 på Egmont Højskolen, men det blev ret
tidligt klart, at det ikke kunne gennemføres.
Derfor besluttede DHFs forretningsudvalg, at i
stedet for at mødes på Egmont Højskolen, ville
dette års kongresbeslutninger blive truffet ved
elektronisk afstemning.
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Handicapprisen 2020
Jammerbugt Kommune
I Jammerbugt Kommune uddeles, ligesom i
Aalborg, en handicappris hvert år.
Med prisen ønsker man at anerkende en særlig
indsats blandt mange indsatser, der bliver gjort
for, at borgere med forskellige udfordringer kan
mestre eget liv. Det kan for eksempel være øget
adgang til uddannelse eller beskæftigelse, reduktion eller ophør af misbrug, generhvervelse
af sin førlighed efter sygdom og meget mere.
Der kan derfor være mange forskellige indsatser og fagligheder, som kan være med i opløbet til årets handicappris. Det handler om at

hædre en indsats, der har gjort en forskel for
at øge eller bevare livskvaliteten for mennesker
med et handicap.
Det er endnu ikke besluttet, hvornår handicapprisen skal uddeles. Men kender du en støtteperson, privatperson, virksomhed, forening
eller institution du synes har gjort sig fortjent
til årets Handicappris i Jammerbugt Kommune,
når Handicaprådet senere på året uddeler sin
årlige pris, må du meget gerne henvende dig
til mig.
Peter

Kongressen 2020: De blev valgt
Som så meget andet har Dansk Handicap Forbunds 21. ordinære kongres også været ramt af
situationen med COVID-19. Derfor har kongressen været afholdt virtuelt, og afstemningsresultatet er netop kommet.
14. okt. 2020
Dansk Handicap Forbunds 21. ordinære kongres er netop overstået, og resultatet blev, at
landsformand Susanne Olsen og næstformand
Rikke Kastbjerg Pedersen er genvalgt.
Resultatet for de øvrige valg blev som følger:
Hovedkasserer:
Chanette Holst
Direkte valgt til hovedbestyrelsen:
Lena Nielsen
Inger Steen Møller
John L. Sørensen

Ulla Trøjmer
Claus Bjarne Christensen
Suppleanter til hovedbestyrelsen:
Rie L. Rasmussen
Jens F. Grønskov
Ann-Katrine Kviesgaard
Afstemningen på kongressen 2020 blev afholdt
digitalt. Af de 134 stemmeberettigede på årets
kongres, havde forbundet modtaget 109 stemmer ved afstemningens afslutning onsdag den
14. oktober.
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Afstemningsresultater
Kongressen 2020.11.01
Så er stemmerne ved kongressen talt op af den
uafhængige stemmeoptæller og tekniske samarbejdspartner, Assembly Voting.
Der var 134 stemmeberettigede, og i alt 109
stemmeberettigede har valgt at stemme. Det er
de 109, der har afgivet stemme, der er at sammenligne med deltagere på en fysisk kongres.

Kan forslag til forlængelse af perioden for tillidsvalgte i udvalgene fra to til fire år godkendes?
Ja: 72 stemmer - Nej: 29 stemmer - Blank stemme: 8 stemmer
Da der er tale om en vedtægtsændring, skal
mindst 2/3 af de afgivne stemmer stemme for
forslaget. Det vil sige, at mindst 73 delegerede
ud af 109 skal stemme for, før det kan vedtages.
Forslaget er hermed forkastet og ikke vedtaget

De 109 stemmer har fordelt sig således:
Beretning - Her er det hovedbestyrelsens beretning, der er til godkendelse.
Kan beretningen godkendes?
Ja: 107 stemmer - Nej: 0 stemmer – Blank stemme: 2 stemmer
Beretningen er hermed godkendt
Årsregnskab
1) Kan årsregnskab 2018 godkendes?
Ja: 102 stemmer - Nej: 3 stemmer - Blank stemme: 4 stemmer
Årsregnskab 2018 er hermed godkendt
2) Kan årsregnskab 2019 godkendes?
Ja: 102 stemmer - Nej: 3 stemmer - Blank stemme: 4 stemmer
Årsregnskab 2019 er hermed godkendt
Indkomne forslag (3 stk.)
1) Forslag til ændret organisationsstruktur.
Kan forslag til ændret organisationsstruktur
godkendes?
Ja: 83 stemmer - Nej: 16 stemmer - Blank stemme: 10 stemmer
Forslaget er hermed vedtaget
2) Forslag til forlængelse af perioden for tillidsvalgte i udvalgene fra to til fire år.

3) Forslag til at medlemmer, som er over 6 måneder i restance, betragtes som udmeldt. Ændring af § 4, stk. 4 i vedtægterne.
Kan forslag til ændring af § 4, stk. 4 i vedtægterne godkendes? At medlemmer, som er over
6 måneder i restance, betragtes som udmeldt.
Ja: 104 stemmer - Nej: 2 stemmer - Blank stemme: 3 stemmer
Da der er tale om en vedtægtsændring, skal
mindst 2/3 af de afgivne stemmer stemme for
forslaget. Det vil sige, at mindst 73 delegerede
ud af 109 skal stemme for, før det kan vedtages.
Forslaget er hermed vedtaget
Fremtidigt arbejde
1) DHFs reviderede strategi 2020 – 2024
’Kan forslag til revideret strategi godkendes?’
Ja: 92 stemmer - Nej: 3 stemmer - Blank stemme: 14 stemmer
Forslaget er hermed vedtaget
2) Tillægsdokumentet: DHFs mål for perioden
2020 - 2022.
’Kan DHF’s mål for perioden 2020 - 2022 godkendes?’
Ja: 99 stemmer - Nej: 0 stemmer - Blank stemme: 10 stemmer
Forslaget er hermed vedtaget
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DER ER BRUG FOR ALLE
KRÆFTER...
Sammen med DHF Aalborg , Formand Peter Klitgård, har direktør
Kurt Bennetsen fra Erhverv Norddanmark, sat det lange lys på, i en
tid med mange forskellige udfordringer.
Så meget handler i denne tid om coronavirus, at andre emner bliver trængt i baggrunden. Det
er naturligt, men ærgerligt. Ét af emnerne er verdensmålene for bæredygtig udvikling. Altså
17 konkrete verdensmål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at
afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed
til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.
Peter Klitgård og Kurt Bennetsen har i den forbindelse sat fokus på Verdensmål 17
Partnerskaber for handling og Verdensmål 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst.

Der er lige nu brug for, at Nordjylland går forrest i den fremtidige synliggørelse af behovet for at
alle ressourcer bringes i spil på arbejdsmarkedet, når der kigges på den demografiske udvikling
over den kommende 10 årig periode.
Rigtig store årgange forlader arbejdsmarkedet, og i den forbindelse opfordrer Peter og Kurt i
fællesskab til, at virksomheder og arbejdsmarkedet bliver bedre til at bryde opgaver og
aktiviteter op i mere afgrænsede dele, som gør, at flere med handicaps kan bidrage med de
ressourcer der passivt venter på at kunne gøre gavn.
Mennesker med handicap er ikke en belastning, men en betydelig ressource, som vi blot
ikke har forstået at gøre ordentlig brug af endnu. Formand Peter Klitgård udtaler, at
det er en udfordring, at arbejdsmarkedet tænker meget konservativt, når nu der
blandt os går rigtig mange rundt med et handicap, som rent faktisk besidder
ressourcer, som vi får brug for på fremtidens arbejdsmarked.
Tager alle regionens virksomheder og kigger på mange af de
skuffeprojekter, som virksomhederne i dagligdagen ikke
får løst, så vil der være mulighed for at borgere med
handicap får et mere anstændigt liv, og bidrager
til den fremtidige løsning af jobudbud og
mangel på arbejdskraft.
Kurt Bennetsen udtrykker, at ”jeg er ikke i tvivl
om, at det vil føre til mere interaktion mellem
erhvervslivet og mennesker med handicap,
hvis der blev sat fokus på udvalgte opgaver og
projekter, som ikke løses i dag. Det vil være til
glæde for begge parter både nu og på længere
sigt.
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Lad være med at drukne dine
børn i gaver:
Børn er mindst lige så glade for at give, som for at få.
Kronik tidligere bragt i Nordjyske Stiftstidende.
Husk at lade dit barn hjælpe til og give gaver
til andre i juletiden. Det er faktisk ofte det,
børn har ønsker sig allermest til jul: Nærhed
og (næste)kærlighed.
Da jeg var barn, havde vi ikke meget. Og det er
ikke bare noget, jeg siger: Sneen var ikke højere
og solen var ikke varmere i gode gamle dage.
Vi havde rent faktisk ikke meget: Min mor var
invalid og havde svært ved at gå, min far havde
skizofreni, drak og var voldelig. Jeg selv fik gigt
som 2-årig. Det var ikke ligefrem de bedste omstændigheder for at vokse op og have det godt.
Men heldigvis voksede jeg op, og jeg har det
godt. Jeg er et mælkebøttebarn i blomst, og det
er også det, min selvbiografi hedder – men det
er slet ikke det, som denne kronik skal handle
om. Det er blot så du, kære læser, ved, hvem jeg
er, og hvad jeg kommer fra.
For nu er det jul, og traditioner får ofte én til at
tænke tilbage – hvordan var det engang? Specielt nu, hvor jeg er 48 år, og har en dejlig mand
og skønne, hjertelige børn. Hvordan var det for
mig dengang? Hvad stod højest på min ønskeseddel? Og hvad ønsker jeg at give videre?
Nærhed og (næste)kærlighed
Jeg har i mit tidligere arbejde som vejleder og
coach og i mit eget liv fundet ud af, at langt de
fleste mennesker har brug for at føle, at andre
er der for dem, og at de kan være der for andre. At man indgår i et fællesskab, der udveksler
nærhed og (næste)kærlighed.

Det er lige præcis de ting, jeg selv manglede
som barn: Nærhed og kærlighed, til sig selv og
sine næste. At holde af og holde om må derfor være det vigtigste i juletiden. Det skal jeg i
hvert fald sørge for, at mine børn ikke kommer
til at mangle.
Men så ser jeg op – og der er julelys og julereklamer og forbrugerræs og gaver, gaver,
gaver. Jeg kunne blive ved. Det kan gøre det
svært for mig at huske nærhed og (næste)
kærlighed her i juletiden, så det må betyde, at
det er endnu sværere for børnene. Børn bliver
nemt påvirket af den verden, de lever i – de
har jo ikke haft deres mulighed for selv at
vælge. De fleste tager en hel masse ind, som
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de endnu ikke har valgt at sortere fra. Det er
ærgerligt.
Kalendergaver og ubrugeligt ragelse
Mange børn får gaver hver dag i december måned. Hvad er der med alle de der kalendergaver? Har børn virkelig brug for alle de ting? Nej!
Den overfladiskhed har jeg svært ved at sætte
mig ind i. Jeg var blevet glad for meget lidt, da
jeg var barn. Der er så mange, der intet har.
Jeg tror, vi misforstår børns glæde for gaver nogle
gange. For de er mindst lige så glade for at give
gaver og se den glæde, de er skyld i, som de er,
når de får gaver. Det er mine børn i hvert fald, og
det er dejligt at se. De er pivstolte, når de skal give
en kammerat en gave – præcis som de vokser af
at give til en udsat fremmed hjemløs eller barn.
Den glæde, bedsteforældre tænker, at børnene
får, når de giver gaver til dem – den samme
glæde får børnene også ved at give gaver til
andre. Børn bliver stolte af at hjælpe til og ved
at give. De bliver glade for at blive spurgt om
hjælp og være en del af et fællesskab. Så snart
de kan stavre lidt rundt, vil de gerne hjælpe
med små husopgaver.
Jeg hørte om en skoleklasse, hvor alle eleverne
skulle tage en gave med i skole. Men gaven gik
ikke til barnet – det gik til et projekt for udsatte. Børnene fik forklaret, at de gaver, de havde
medbragt, ville gå til nogle børn, der absolut intet havde. Jeg synes, det var en glimrende ide!
Mere af det, tak!
Det handler om at lære at tænke bagvendt
Jeg mener, at gaver bør være personlige. De
skal glæde dem, der modtager. Og det skal
være den eneste funktion. Børn skal lære at
tænke sådan: Hvad ville gøre min lillebror glad?
I stedet for: Jeg skal have flere gaver end min lillebror. Gaver med omtanke varmer langt mere
end ønskeseddelsudveksling.

Det handler altså om at lære sine børn at tænke
bagvendt i forhold til alt det, verden fortæller
dem, de skal tænke. Reklamerne siger: Køb mig,
køb mig, du har brug for mig, køb mig nu. Vi
skal som forældre kæmpe en brav kamp for at
lære børnene at vende den tanke på hovedet,
så de ser på ting og i stedet tænker: Har jeg
brug for det? Virkelig brug for det? Eller måske
endda: Har andre brug for det?
På den måde bliver fokus hos børnene ikke på
mig, mig, mig, men på os. Det bliver et fokus på
fællesskabet. Og det er nogle værdier, jeg forsøger at lære mine børn! At vende forbrugertanken på hovedet handler altså om at opdrage, at
turde kæmpe for de værdier, man selv tror på.
Det er ikke altid nemt at opdrage, det ved alle
forældre vel. Det nemmeste her i juletiden ville
være, hvis man bare hoppede med på forbrugerbølgen og aldrig turde sige sine børn imod.
Herhjemme giver vi en lille gave, når der er advent, men ellers så er det kun juleaften, der er
gaver til børnene. De går ikke glip af noget.
Da vi ikke havde mange ting i mit barndomshjem, var det ikke gaverne, jeg havde mest
brug. Det var nærheden og kærligheden, til os
selv og hinanden. Og den lærer vi vores børn
ved at være til stede og hjælpe dem ved at lade
dem være der for andre. Vi skal lade dem hjælpe. Lade dem give gaver. Og ikke drukne dem i
gaver til dem selv. Hvis jeg stressede rundt for
at få købt kalendergaver, julegaver osv., ville jeg
ikke have overskud til nærværet – og det tror
jeg, mine børn ønsker sig allermest; Nærhed og
(næste)kærlighed.
Tina M.-L. Campbell er nu kursusudbyder, forfatter og foredragsholder i sin egen virksomhed
’Campbell.dk’.
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Informationer
Hjælpere og ledsagere
Medlemmer, der har hjælperordning (BPA), er visiteret til ledsagerordning eller har ledsagerkort
kan medtage hjælpere/nødvendige ledsagere til
reduceret 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 medlemmerne rådgivning og sparring i forbindelse
med sager og i nogle tilfælde også støtte til
ankesager.

Bisiddertjeneste
Hos Dansk Handicap Forbund har vi uddannede 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 kontakte 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 støtter du en god sag og på den måde er du med til
at skabe lige muligheder for alle. Vier taknemmelig for ethvert bidrag uanset størrelse, det er
med til at gøre en forskel.

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

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

Har du brug for rådgivning, så ring til hovedkontoret på 3929 3555 eller skriv en mail til
social@danskhandicapforbund.dk. Rådgiverne
har selvfølgelig tavshedspligt.

Gaver og bidrag er fradragsberettigede.
Det er Dansk Handicap Forbund, der indberetter din gave eller dit bidrag til SKAT. Derfor har
vi brug for dit personnummer, så du kan få dit
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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@danskhandicapforbund.dk
Du har mulighed for at give gaver/bidrag på
flere måde, via:
Hjemmesiden
Se på: danskhandicapforbund.dk
Netbank
Du skal bruge kortartkode 01, registreringsnummer 9541 og kontonummer 5401119.
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trøm
S
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S
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trøm BSESGtrøm
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Du kan også lave en overførsel til Dansk HanB EG
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 beløb til Dansk Handicap Forbund. Ønsker du at
støtte Dansk Handicap Forbund med et fast
månedligt beløb kan du få din bank til automatisk 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.

Du kan også finde bladet på:
www.dhf-aalborg.dk
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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: jetteabildgaard56@gmail.com
1. suppleant
Ann de Place
Kayerødsgade 6, 2. th. · 9000 Aalborg · Tlf: 22401864 · Mail: ann@trijes.dk
2. suppleant
Annette Jensen
Vildsundvej 86 · 9220 Aalborg SØ · Tlf: 31557337 · Mail: anettejensen@hotmail.dk
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