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Kære medlemmer
Endelig ser det ud til at vejrguderne er med os 
Og solen titter frem. Varmen og sommeren er 
på vej og alt er grønt derude.

Desværre er det ikke sådan at vi er ude af Covid 
19 og alle deres restriktioner, så derfor kan vi 
ikke holde vores generalforsamling endnu. 

Vi håber lidt på, at der til oktober er mere styr 
på det hele og derfor flytter vi generalforsam-
lingen til denne måned.
Vores aktiviteter er heller ikke af de store men 
hold udkig inde på vores hjemmeside på Face-
book, der vil vi holde jer opdateret. 

Vi håber alle holder modet oppe i disse tider og 
glæder sig til, at vi en dag igen kan komme ud 
mellem andre mennesker. 

Konstitueret Formand 
Kirsten Kjølby



7

Indkaldelse til ordinær 
generalforsamling i DHF Aalborg

Tirsdag den 12. oktober 2021, kl. 17.30 
på Trekanten, Sebbersundvej 2a, 9220 Aalborg Ø

 
Aftenens program

Kl. 17.30 - 17.55: 
Ankomst og registrering

Kl. 18.00: 
Spisning

Kl. 19.00: 
Generalforsamling

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Formandens beretning

5. Regnskab

6. Indkomne forslag

7. Fremtidigt arbejde

8. Valg af bestyrelse

 Valg af formand for 1 år

 Valg af kasserer for 2 år

 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år

 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

 Valg af 2 suppleanter for 1 år

9. Valg af revisor

10. Orientering fra regionsrepræsentanterne

11. Eventuelt
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1. Hvert år inden udgangen af april måned afhol-
des lokalafdelingens ordinære generalforsamling.

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.

Hovedkontoret og regionsrepræsentanterne 
skal ligeledes varsles. Indvarslingen skal inde-
holde en foreløbig dagsorden med mindst føl-
gende 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

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.

Uddrag af vedtægter 
for DHF Aalborg og Jammerbugt
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Har man lyst til og komme et smut hjemmefra, her i Corona 
tiden, kan man evt. tage turen til Gudenåen. 

Ved Brogade har Viborg kommunen lavet en platform ud 
over Gudenåen, hvor man kan fiske, den er velegnet til gang-
besværet og der kan parkeres tæt på.

Et andet sted ved Gudenåen Handicappladserne ved Kæl-
linghøl er der også en fiskepladsform. Der er dog en del ting 
man skal være opmærksom på.

Bl.a. skal man ringe til naturstyrelsen på telefonnummer 
72 54 39 20 (man-tors.) kl. 8.30-16, fredag kl. 8.30-15.

Tage et billede af nummerplade-handicapskilt tydeligt og 
sende billedet til oplyste nummer eller e-mail, som man får 
ved at rette henvendelse til naturstyrelsen. Når dette er gjort, 
får man en kode til hængelåsen.

Oplysninger om kørsel og brug af kode hængelås fåes ved 
at søge på: http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/fiskeri/
handicap-fiskepladser-gudenaa-bjerringbro.aspx
 
Ps. Det er slet ikke så besværligt og komme dertil som det 
lyder, det er helt bestemt en besøg værd.

Sidste sted er nedstrøms møllebækken i Bjerringbro by, hvor 
der netop er anlagt ny sti.

Rigtig god tur!

Tinna Johannsen

PS. Husk at alle mellem 18 og 65 år, skal have et fisketegn. 

Dagkort koster 40 kr. 
Ugekort koster 130 kr. 
Årskort koster 185 kr. 
Det kan købes på – fisketegn - Borger.dk

Handicapvenlige fiskepladser 
Gudenå ved Bjerringbro

HANDICAPVENLIGE FISKEPLADSER GUDENÅ VED BJERRINGBRO ... 
 
Har man lyst til og komme et smut hjemmefra, her i Corona tiden, kan man 
evt. tage turen til Gudenåen.  
Ved Brogade har Viborg kommunen lavet en platform ud over Gudenåen, 
hvor man kan fiske, den er velegnet til gangbesværet "#$%&'()*+,-./012345og der kan 
parkeres tæt på.. 

 
 
 

HANDICAPVENLIGE FISKEPLADSER GUDENÅ VED BJERRINGBRO ... 
 
Har man lyst til og komme et smut hjemmefra, her i Corona tiden, kan man 
evt. tage turen til Gudenåen.  
Ved Brogade har Viborg kommunen lavet en platform ud over Gudenåen, 
hvor man kan fiske, den er velegnet til gangbesværet "#$%&'()*+,-./012345og der kan 
parkeres tæt på.. 
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Hjælpemidler er produkter, der er fremstillet 
med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psy-
kisk funktionsevnenedsættelse.

Forbrugsgoder er produkter, der er fremstillet 
og forhandles bredt med henblik på sædvanligt 
forbrug hos befolkningen i almindelighed. For-
brugsgoder er derfor ikke fremstillet specielt til 
at afhjælpe en nedsat funktionsevne, men kan 
dog i en række tilfælde udgøre den kompensa-
tion, som personer med nedsat funktionsevne 
har behov for.

Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder der 
koster under 500 kr.

Hjælpemidler opdeles i to kategorier: Hjælpe-
midler (§112) og forbrugsgoder (§113).

Læs mere på
www.sundhed.dk/borger/patienthaandbo-
gen/sociale-ydelser/hjaelpemidler-forbrugs-
goder-og-boligaendringer/ 

Hjælpemidler eller forbrugsgoder
Hvad er forskellen på hjælpemidler og forbrugsgoder

Støt vore annoncører - De støtter os
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Informationer
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 Kirsten Kjølby 
Mail:. kiskjolby@gmail.com

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

Hovedforbundet – Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
Tlf. 3929 3555 . E-mail: dhf@dhf-net.dk
Hjemmeside 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 til rådgivningen skal ske 
via forbundet hovednummer 39 29 35 55 eller 
på mail social@danskhandicapforbund.dk hvis 
du ønsker støtte fra en bisidder.

Rådgivningsteam
Er der knas i din sag? DHF s rådgivningsteam 
kan vejlede dig om dine pligter og rettigheder 
vedr. sociale ydelser. Kontakt hovedforbundet 
hvis du ønsker hjælp fra rådgivningsteamet.

Kontakt til rådgivningen og  skal ske via forbun-
det hovednummer 39 29 35 55 eller på mail so-
cial@danskhandicapforbund.dk

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. 
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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

Konstitueret formand
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

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

Suppleant
Annette Jensen
Vildsundvej 86 · 9220 Aalborg SØ · Tlf: 31557337 · Mail: anettejensen@hotmail.dk




