
1
DHF AALBORG · NR. 3 · September 2021

DANSK HANDICAP FORBUND

AALB   RG
Aalborg og Jammerbugt kommuner



3

Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse ..........................................................................................................................................  side 3

Kære medlemmer ..............................................................................................................................................  side 5

Indkaldelse til generalforsamling .................................................................................................................  side 7

Uddrag af vedtægter .........................................................................................................................................  side 9

Ny bog om det fleksible arbejdsmarked ....................................................................................................  side 10

Handicapegnede hoteller i Danmark ..........................................................................................................  side 11

Udligningsreform modarbejder brug af de rette tilbud ......................................................................  side 13

Der røg den sidste tilid .....................................................................................................................................  side 15

Informationer .......................................................................................................................................................  side 18

Bestyrelseslisten .................................................................................................................................................  side 19

Du kan også finde bladet på:
www.dhf-aalborg.dk

Forsidefoto: 
Aalborgtårnet  - foto: Unsplash 



5

Kære medlemmer
Velkommen til efterårssæsonen i DHF Aalborg 
og Jammerbugt.

Vi har i år valgt at flytte vores generalforsamling 
til oktober mdr. på grund af coronaen da vi hå-
ber at alle er blevet vaccineret.

Jeg håber at alle er kommet godt igennem som-
meren uden al for megen sygdom og at man 
har fået lov til at opleve de ting man gerne ville.

Som sagt bliver der i år holdt generalforsamling 

i oktober , men allerede til marts 2022 skal vi til 
det igen, da vi skal følge årets gang og budget . 

Vi har ikke så meget på programmet i år, men vi 
håber at komme bedre fra start næste år, så må 
vi jo bare tage revanche. 

Jeg håber vi ses til oktober, så vi kan komme i 
gang igen. 

Konstitueret Formand opstiller som 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 opstiller Kirsten Kjølby
 Valg af kasserer for 2 år opstiller Ann de Place
 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
 Valg af 2 suppleanter for 1 år

9. Valg af revisor

10. Orientering fra regionsrepræsentanterne

11. Eventuelt

HUSK TILMELDING TIL GENERALFORSAMLINGEN SENEST 
FREDAG DEN 2. OKTOBER 2021 TIL EVA GRØN PEDERSEN TLF. 23 25 06 77

HUSK CORONAPAS!
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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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Efter Corona: Det er nu, arbejdspladserne 
skal komme medarbejderne i møde 

Hjemmearbejdsdage. Fleksible arbejdstider. Digi-
tal mødekultur. Corona har ændret vores arbejds-
liv. Det er ikke nogen hemmelighed. 

Men måske har det ikke kun været til det vær-
re? Hvis pandemien har lært os noget, er det, at 
arbejdslivet kan være fleksibelt, hvis vi ønsker 
det. Derfor står vi nu et banebrydende sted. 
Lønmodtagerne har mulighed for at redesigne 
og forme arbejdslivet post-Corona – og hvor-
dan skal det så se ud? 

Det hjælper en ny bog, Find Arbejdsglæden – 
der er også plads til dig på arbejdsmarkedet, 
med at svare på. Den udkommer i landets bog-
handler den 17. august 2021. 

I bogen griber forfatteren Tina M.-L. Campbell 
ind i tidens tendens og stiller de vigtige spørgs-
mål, enhver arbejdstager nu må stille sig selv: 
”Hvordan bliver JEG glad for min arbejdskon-
stellation – og hvordan får jeg snakket med 
min leder og gennemført det?”.

I bogen italesætter Campbell også, at der er 
brug for et mere fleksibelt arbejdsmarked. Ikke 
kun for lønmodtagere, men også for fleksjob-
bere, deltidsmedarbejdere, stressramte og 
selvstændige. Forfatteren har selv været både 
fleksjobber, selvstændig og arbejdsgiver – og 
hun mener, at der skal åbnes op for et større 
fokus på den enkeltes behov i jobbet. ”Vi er 
nemlig ikke skabt ens,” siger Campbell. 

”Derfor er det bare så vigtigt, at vi hver især får 
bladet fra bunden, hvis noget på jobbet ikke 
harmonerer med os personligt. Men omvendt 
kræver det også, at arbejdsledere tør spørge 

ind til den enkeltes behov – især hvis lederen 
kan se, at det fx giver mening, at den morgen-
friske møder ind kl. 7, mens B-mennesket kan 
møde ind senere. En stor del af Find Arbejds-
glæden handler faktisk om, hvordan du stiller 
dig selv de her spørgsmål – og får dem snakket 
igennem med lederen,” afslutter hun.

Fra arbejdsgivers marked til arbejdstagers
Bogens pointe runger igennem arbejdsmar-
kedets tendens lige nu. For gennemsnitligt 
ønsker flere arbejdstagere nemlig fx flere 
hjemmearbejdsdage og kortere transporttid.* 
Tendensen peger på, at arbejdsmarkedet tager 
en drejning til arbejdstagers fordel. Og i slip-
strømmen efter Corona kan det især mærkes, 
at arbejdsmarkedet ikke bliver det samme igen 
med fastlåste kontortider og storrumskultur. 

Men skal vi så bare stoppe der? 

Ny bog om det fleksible arbejdsmarked
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”Nej,” siger Campbell. ”For selvom folk får lov at 
arbejde hjemme og få mere frihed, så skal der 
stadig være balance i tingene, så den højere 
fleksibilitet ikke fører til mere arbejde og sløre-
de grænser mellem arbejde og fritid. Som men-
nesker bliver vi aldrig færdige med at arbejde 
med vores trivsel. Heller ikke når man som mig 
er 49 år,” griner hun. ”Derfor er bogen også 
skrevet, så den kan bruges i forskellige arbejds-
situationer i dit liv, så du kan tage den frem igen 
og igen som et opslagsværk.”

Find Arbejdsglæden udkommer den 17. august 
2021 ved forlaget Forfatterskabet. 

*https://www.jobindex.dk/cms/i-coronas-
slipstroem-vi-vil-bruge-mindre-tid-paa-trans-
port?audiencetagid=2

Fakta: 

Forfatter Tina M.-L. Campbell.

Udgivelse: 17. august 2021. 

Forlag: Forlaget Forfatterskabet.dk

Genre: Selvhjælp/fagbog. 

Mere info: www.campbell.dk 

Tina M.-L. Campbell (f. 1972) er forfatter 
til flere bøger om selvudvikling og aner-
kendt foredragsholder indenfor mælke-
bøt-teuniverset. I dag driver hun kursus- 
og foredragsvirksomheden Campbell.dk. 

Det er som at være hjemme – vælg det handicapvenlige hotel der passer bedst til dig.

Da man mange gange kan komme ud for at skal overnatte i en by er der f.eks.

Aalborg:  11 stk. overnatningssteder

Århus  20 stk. overnatningssteder

Samsø 4 stk. overnatningssteder

Bornholm  14 stk. overnatningssteder

Møn  9 stk. overnatningssteder

Fyn  40 stk. overnatningssteder

Skagen  12 stk. overnatningssteder

Odense 8 stk. overnatningssteder

København  47 stk. overnatningssteder

Det var lige et lille udsnit af nogle af byerne ellers gå ind på: booking.com, der vil man kunne se 
flere byer.

Handicapegnede hoteller i Danmark
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Når en kommune placerer en borger i et tilbud 
- eller borgeren selv vælger et tilbud - uden for 
egen kommunegrænse, er kommunen fortsat 
forpligtet til at betale for borgens ophold. Også 
efter flytningen.

Før udligningsreformen fik den kommune, der 
betalte for borgerens ophold, en økonomisk kom-
pensation i form af delvis udligning for den på-
gældende borger. Men med udligningsreformen 
mister den kommune, som borgeren flytter fra, al 
udligning for den pågældende borger. I stedet får 
den kommune, som borgeren flytter til, nu udlig-
ningen. Også selvom borgerens oprindelige kom-
mune fortsat skal betale for borgerens ophold.

Udligningsreformen giver med andre ord den så-
kaldte betalingskommune en økonomisk tilskyn-
delse til at anvende egne tilbud frem for et evt. 
mere specialiseret tilbud uden for kommunen.

Dét har Dansk Handicap Forbund sammen 
med en række andre organisationer blandt an-

det skrevet i et indlæg i Jyllands Posten tirsdag.
Landsformand i Dansk Handicap Forbund Su-
sanne Olsen mener desuden, at problemstillin-
gen er endnu et eksempel på, at der er proble-
mer med finansieringen af handicapområdet.

”Området er præget af incitamenter, som peger 
den forkerte vej. Igen er det den lokale kommu-
neøkonomi, som afgør, hvad borgeren skal have. 
Jeg håber, at vi kan få politikerne til at forstå vig-
tigheden af at få kigget samlet på finansieringen 
af hele handicapområdet, så vi får flyttet fokus 
hen på faglighede frem for det nuværende me-
get ensidige blik på økonomi,” konstaterer hun.

Indlægget er skrevet i forbindelse med et åbent 
samråd om konsekvenserne ved afskaffelse af 
betalingskommunefolketallet og udligningsre-
formen.

Samrådet kan du se her:
https://www.ft.dk/Aktuelt/webtv/video–/ 20201/
bou/td.1789122.aspx#pv

Udligningsreform modarbejder brug af 
de rette tilbud

Udligningsreformen, som blev vedtaget sidste sommer, har nogle uhensigtsmæssige kon-
sekvenser, idet kommunerne nu vil blive ’belønnet’ for at anvende tilbud indenfor egen 
kommune frem for at vælge et tilbud, som er bedre egnet, i en anden kommune. Det skriver 
Dansk Handicap Forbund og en række andre organisationer om i Jyllands Posten tirsdag.

22. jun. 2021
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5 minutters tale ved demonstrationer 24.06.21

I dag stiller vi os frem og siger fra! Det gør vi, 
fordi vi føler os overset og for at sige det lige 
ud – ført bag lyset! 

Alle – selv regeringen – har anerkendt, at der er 
alvorlige problemer på handicapområdet. Det 
viser klagestatistikker og utallige personberet-
ninger! Så lad os nu droppe diskussionen om, 
hvorvidt der er noget galt. Lad os slå det helt fast 
– vi har ramt bunden, og der skal ske noget nu!

I Dansk Handicap Forbund må vi hver eneste 
dag hjælpe medlemmer, som får skåret eller 
fjernet hjælp – eller ikke kan få bevilget den 
hjælp de har behov for. Og når vi kigger ind i 
medlemmernes sager, så bliver vi vidner til 
skræmmende skinprocesser, hvor oplysninger 
overses eller udelades, hvor ord fordrejes og 
hvor man efterlades magtesløs. Oplevelsen er, 
at der ikke lyttes til vores behov, og ord som 
værdighed og livskvalitet er desværre noget, vi 
skal lede efter i historiebøgerne. 

Noget af det der bekymrer os særligt meget er, 
at det nuværende ensidige fokus på økonomi 
har en meget negativ slagside. For dem der 
har ressourcerne, bliver det en kamp at få den 
hjælp man har behov for – men for dem, som 
ikke har ressourcerne bliver der ikke nogen 
kamp. Her er virkeligheden, at man må bøje 
nakken og leve med kommunens afgørelse. 
Resultatet er isolering, uværdige løsninger. Det 
går meget hårdt ud over dem, som ikke selv 
kan kæmpe for deres sag eller har pårørende, 
som kan hjælpe. Det er ikke i orden!

Det er mennesker af kød og blod, hvis tilvæ-
relser falder fra hinanden, og det kan ikke ta-
les væk! Det forsvinder ikke, fordi man sidder i 

lukkede forhandlingslokaler og skriver proble-
merne væk! 

Vi var faktisk fulde af forhåbning om, at nu ville 
der ske noget. Det skyldes de mange forståen-
de og velvillige udmeldinger fra både regering 
og øvrige partier. Netop derfor føles det som 
en våd klud i ansigtet, når man indgår en aftale, 
som er et stort fedt og rundt nul! 

Der er lang vej til de 5 milliarder, KL selv mente 
der skulle til – og så indeholder aftalen skræm-
mende bemærkninger om, at der fortsat skal 
foretages svære prioriteringer på området, og 
at opgaveløsningen skal ligge i kommunerne. 
Vi spørger derfor: Hvad blev der egentlig af tan-
kerne om at reformere området til det bedre? 

Økonomiaftalen er ikke kun et spørgsmål om 
tal, men også bekymrende ord, som tyder på, at 
regeringen ser ud til at løbe fra sine løfter om at 
skabe egentlige forandringer på området. Med 
den retorik der kan læses ud af aftalen, så fø-
ler vi os hensat til en periode, hvor mennesker 
med handicap blev hængt ud som gøgeunger 
og pariaer, som belaster samfundsøkonomien. 

I dag vil vi komme med en meget kraftig advar-
sel til dem, der påstår, at vi er for dyre – at vi en 
belastning. Hvad bilder man sig egentlig ind, 
når man omtaler borgere på den måde?

Ved I egentlig, hvem vi er? 

Vi er mødre, fædre, børn, familier, venner, kolle-
ger, kunder, aktive borgere og iværksættere – ja 
almindelige borgere, som alle andre, der bærer 
en væsentlig del af ansvaret for, at vores sam-
fund hænger sammen. 

Sammen med vores pårørende udgør vi en mil-

Der røg den sidste tillid!
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lion stemmer – eller 1/5 af befolkningen om 
man vil, som påvirkes direkte af den deroute, 
vi oplever på handicapområdet. Og vi magter 
ikke at høre ministerens sang om, at man i de 
seneste aftaler har prioriteret området mere 
end de tidligere regeringer. Det er ord og tal-
snak! 

Det der har betydning er reelle forandringer 
ude hos den enkelte borger og helst forandrin-
ger, som genskaber den tillid mellem borger og 
system, som vi har så stort behov for.

Med økonomiaftalen er kløften imellem de fine 
handicappolitiske principper og virkeligheden 
for mennesker med handicap blevet endnu 
større. Det er helt uacceptabelt!

Derfor bakker vi i Dansk Handicap Forbund op 
om det flotte borgerinitiativ, som nu har samlet 
mennesker i landets fire store byer.

Jeg har noteret mig, at mange borgmestre har 
meldt sig i koret af de utilfredse, og lad os i den 
forbindelse huske på, at lige muligheder for 
mennesker med handicap kræver, at alle tager 
ansvar. Christiansborg og i særdeleshed rege-
ringen må derfor tage deres opgave alvorligt. 
Nu er der ikke flere frie omgange, hvor man kan 
kritisere kommunerne uden selv at levere. 

Og der skal leveres – ikke bare i form af flere 
midler, men også ved at give os et klart svar på, 
om vi kan forvente en reform af området, hvor 
der kommer fokus på faglighed, hvor borgeren 
får adgang til specialiseret viden fra tværgåen-
de videnscentre, og hvor vi får en ny solidarisk 
finansieringsmodel, som sikrer, at det ikke er 
den lokale kommunekasse, der afgør, hvilken 
hjælp vi kan få.   

Nu må Christiansborg træde i karakter. Menne-
sker med handicap udgør en stor del af befolk-
ningen – ja faktisk er det os alle sammen, som 
på et eller andet tidspunkt i livet bliver berørt – 
enten personligt eller som pårørende. Vi vil have 
retten til at være en del af samfundet med alt, 
hvad vi har at give og dele – det handler om lige 
muligheder som beskrevet i handicapkonven-
tionen og de handicappolitiske principper, men 
den mulighed er i ved at tage endegyldigt fra os. 

Grænsen er nået – vi kræver klare svar nu! Hvad 
kan vi forvente? Var det det? Var det tomme ord 
I kom med? Vil vi se en reformering af området? 
Vil I levere på finansloven?

I skal give os svar NU! – ellers er den sidste rest 
af tillid endegyldigt røget…

Tak for ordet!  
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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. 

Strøm
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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 opstiller som 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




