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Kære medlemmer
Så kom tiden hvor det er blevet koldere og vinterfrakke og hue skal til at findes frem
Corona tiden er så godt som på hæld og tingene foregår igen som før denne virus kom.
Vi har overstået vores generalforsamling, vi
havde en god generalforsamling på trekanten
i Aalborg øst med noget godt mad og hygge .
Vores bestyrelsen er blevet sat ned til 5+2 da
vi ikke har tirsdagsklubben mere og der ikke er
brug for så mange hænder.
Men tiden nærmere sig også jul, vi skal til at se
på de dejlige lys der bliver tændt både i Aalborg
og Jammerbugt og måske skal vi også se på de
dejlige juleudsmykninger der er rundt omkring.

Desværre har bestyrelsen ikke nået at lave program for det nye år, men hold øje med vores
hjemmeside (dhf-aalborg.dk) og der vil arrangementerne løbende komme på ellers kommer
de i det næste blad.
Hvis der er nogen der ligger inde med noget materiale eller en god historie de gerne vil have med
i bladet, så send det til Formand Kirsten Kjølby
(kiskjolby@gmail.dk) og det vil blive lagt i bladet.
Som ny formand vil jeg benytte lejligheden til
at ønske Alle, både medlemmer og samarbejdspartner en GOD JUL samt et GODT NYTÅR I 2021.
Venlig hilsen
Formand DHF, Aalborg/ Jammerbugt afd.
Kirsten Kjølby
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Referat fra generalforsamling
Tirsdag den 12. oktober 2021, kl.19-21
På Trekanten , Sebbersundvej 2 A, 9220 Aalborg Øst
Dagsorden:
Navneopråb: 11 stemmeberettiget.
Velkomst ved konstitueret formand.
1. Valg af dirigent
Hovedkasserer Chanette Holst valgt. Generalforsamlingen er varslet både i blad nr. 2 og 3
samt på Facebook. Dirigent fastslår at Generalforsamlingen er lovlig indvarslet 14 dage før
ifølge vedtægter.
2. Valg af referent
Eva G. Pedersen valgt.
3. Valg af stemmetællere
Vibeke og Hanne (Anns hjælper) blev valgt.
4. Formandens årsberetning
Kirsten startede med et minuts stilhed for Peter
Klitgaard, som desværre blev alt for tidlig taget
fra os. Kirsten fortalte kort om Peters virke i DHF
Aalborg/Jammerbugt og hvad han stod for. Peter vil blive savnet meget. Kirsten henviste til
mindeordet der havde været i bladet.
Særlig periode pga. Corona det sidste 1 ½ år,
hvor der har været meget stille, men alligevel
er der dog sket noget. Bestyrelsen har måtte
omstille sig så hurtig som muligt og prøvet at
få tingene op at køre igen efter Peters dødsfald. Det har været en udfordrende opgave,
da mange af Peters dokumenter var væk og
Kirsten har måtte begynde forfra som ny konstitueret formand. Kirstens håb er at DHF Aalborg/Jammerbugt kommer godt i gang i 2022
med ny formand og bestyrelse selvom det er
meget svært at erstatte Peter og hans store
arbejde.

Eva Pedersen er indstillet til DH og Handicap
rådet i Jammerbugt, hvor hun førhen var suppleant for Peter Klitgaard. Christian Sørensen er
indstillet i DH Aalborg.
Det har ikke været muligt for bestyrelsen at benytte zoom grundet tekniske udfordringer.
Beretning godkendt. Sendes til hovedkontoret.
5. Regnskab ved kassereren for år 2019 & 2020
Christian gennemgik regnskabet først for 2019
og dernæst 2020.
I 2019 måtte der betales 16.000 kr. tilbage, da
pengene var øremærket til tirsdagsklubben.
Tirsdagsklubben blev lukket ned grundet for
lidt tilslutning. Der var en indtægt på 35.000 kr.
for bladet i 2019.
§18 midlerne i 2020 fik afdelingen lov at overføre til år 2021, grundet Corona. Pengene bruges
på udgifter til bisidder møder samt en juletur til
Hune Skulpturpark d. 7. december.
Forsamlingen efterspurgte kopier af regnskaberne til gennemgangen, således medlemmerne vidste, hvad de godkendte.
Regnskab for 2019 godkendt.
Regnskab for 2020 godkendt.
6. Indkomne forslag
Ingen indkommet.
7. Fremtidigt arbejde
Kirsten holder oplæg og tænker at afdelingen
fortsætter med de aktiviteter der er opbakning
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til. Der har været stor opbakning til Dilettant,
bustur, foredrag, musik og samtidig socialt
hygge et par gange om året. Afdelingen skal
fremover også prøve nyt. Samtidig skal afdelingen blive bedre til at ”sælge foreningen” til
omgivelserne. Fremover bruges Trekanten til
de fleste møder og aktiviteter, da bestyrelsen
ikke kan stå for alt det praktiske længere.
Afdelingen er færdig med folderen, som er klar
til at blive trykt. Derefter skal de uddeles.
Der skal også kæmpes for bedre tilgængelighed generelt. Hvis medlemmerne oplever tilgængelighed problematikker, kan de komme
til bestyrelsen, som så vil kontakte en tilgængeligheds vejleder.
8. Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen nedsættes til 7 personer i stedet for
9, både for at spare økonomi og for nemmere at
kunne samle bestyrelsen.
A. Formand for 1 år (indtil marts. 2022)
– Kirsten Kjølby valgt uden modkandidater.
B. Kasserer for 2 år (indtil marts 2023)
– Ann De Place valgt uden modkandidater.
C. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
(indtil marts 2023)
5 opstillede:
Eva (11)
Christel (5)
Jette (2)
Thomas (4)
Anette (0)
Eva og Christel blev valgt indtil marts 2023.
D. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer
(indtil marts 2022)
Christian (4)
Dorit (3)

Jette (1)
Thomas (2)
Anette (1)
Christian Sørensen blev valgt indtil marts 2022.
E. 2 suppleanter for 1 år.
Carl Ove (5)
Dorit (5)
Jette (4)
Anette (1)
Thomas (3)
Carl Ove blev valgt som 1. suppleant og Dorit
som 2. suppleant.
9. Valg af Revisor
Forsamlingen og den nye kasserer valgte ikke
at benytte autoriseret revisor både for at spare
penge og fordi afdelingen ikke er pålagt autoriseret revision.
Thomas stillede op og blev valgt af forsamlingen.
10. Orientering fra regionsrepræsentanterne
Regionsrepræsentant Kaj Hansen var ikke tilstede. Chanette orienterede kort om nyheder
fra region og hovedkontor.
11. Eventuelt
Thomas fortsætter med at styre hjemmesiden
for afdelingen.
Dirigenten, Chanette takkede for god ro og orden.
Aalborg d. 12. oktober 2021
Referent
Eva Grøn Pedersen
Gennemlæst og godkendt af Dirigent Chanette
Holst.
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Vi
synger julen ind
Med FOA koret
på Lejbjergcenteret
Sonjavej 2 . 9000 Aalborg

Tirsdag den 30. november 2021
Klokken 19.00 til 21.00
Vi hygger med gløgg og æbleskiver.
FOA koret kommer og underholder.
Arrangementet er gratis og er for alle medlemmer og pårørende.
Det plejer at være en rigtig hyggelig aften.
Tilmelding ikke nødvendig.

Venlig hilsen DHF Aalborg/ Jammerbugt afd.
Bestyrelsen 2021
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Indkaldelse til
ordinær generalforsamling
På Trekanten, Sebbersundvej 2a, 9220 Aalborg Ø
Tirsdag den 22. marts 2022, kl. 17.00-20.00
Aftenens program
Kl. 17.00 - 17.30: Ankomst og registrering
Kl. 17.30: Spisning
Kl. 18.30: 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 2 år - Kirsten Kjølby opstiller
Valg af 2 bestyrelsesmedlem for 2 år
Christian er på valg
Valg af 2 suppleanter for 1 år
Carl Ove og Dorrit er på valg
9. Valg af revisor
10. Orientering fra regionsrepræsentanterne
11. Eventuelt
Husk tilmelding til generalforsamlingen senest fredag den 12. marts 2022 til:
Eva Grøn Pedersen, tlf. 2325 0677
Dansk Handicap Forbund Aalborg og Jammerbugt
Kirsten Kjølby,
Brohusgade 3B, 9000 Aalborg, Tlf. 60 63 25 08, e-mail: kiskjolby@gmail.com
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Balsam for Sjælen
DHF Nordvest & Ryg inviterede til ”Balsam for
Sjælen”.
Vi startede med en kop kaffe og kage, hvor
så psykolog Erla Højstred, gav os et boost om
hvordan vi kunne passe på os selv.
Livet er en gave, men ikke altid en dans på roser.
Vi fik nogle værktøjer til at mestre livet, når det
ind imellem var lidt svært, og uoverskueligt.
Hun talte om hvordan man kunne sortere i vores måde at tænke og styre vores tanker på, og
engagerer dig for opgaver el. ting der ligger
naturligt for.
Det var et rigtig godt foredrag som gav rigtig
meget til eftertanke. Om hvordan vi bruger vores tanker.
Kl. 18.00 var der en dejlig buffet, der var også givet nogle fine kurve blandet andet fra Coloplast,
som Chanette og Helle delte ud at i løbet af aften.
Fra kl. 19.30 og til kl. 22.00 spillede Sussi og Leo
noget godt musik som der kunne synges med
på. Sussi, gav da også nogle spjæt med benene
som hun jo er meget kendt for. En rigtig god
underholdning.
Eva
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Hovedtaler ved protestmødet
med Rikke Kastbjerg
Der røg den sidste tillid!
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 personberetninger! 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!

relser falder fra hinanden, og det kan ikke tales væk! Det forsvinder ikke, fordi man sidder i
lukkede forhandlingslokaler og skriver problemerne væk!
Vi var faktisk fulde af forhåbning om, at nu ville
der ske noget. Det skyldes de mange forstående 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 skræmmende 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 tankerne 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 føler 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 advarsel 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?

Det er mennesker af kød og blod, hvis tilvæ-
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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 regeringen 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 tværgående 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.
Vi er mødre, fædre, børn, familier, venner, kolleger, kunder, aktive borgere og iværksættere – ja
almindelige borgere, som alle andre, der bærer
en væsentlig del af ansvaret for, at vores samfund hænger sammen.
Sammen med vores pårørende udgør vi en million 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 talsnak!
Det der har betydning er reelle forandringer
ude hos den enkelte borger og helst forandringer, 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!

Nu må Christiansborg træde i karakter. Mennesker med handicap udgør en stor del af befolkningen – 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 handicapkonventionen 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!

17

Test i Danmark
Der er forsøg flere steder i Danmark med førerløse busser, fx på Danmarks Tekniske Universitet, men denne testbus fra firmaet Linc har ikke
tilladelse til at medtage kørestolsbrugere.
I Ålborg er et lignende forsøg i gang med en
Holo bus, men det stoppede i november 2021.
Kirsten Kjølby fra Dansk Handicap Forbund i Ålborg tog for et stykke tid siden turen på vegne
af Handicap-nyt, og hun var ikke imponeret.
”På bussen var der en manuel rampe, som
chaufføren lagde ud til mig, og det ville jo aldrig gå, når den blev selvkørende, for hvem skal
så lægge rampen ud, det undrede mig meget,
at den ikke var automatisk,” siger hun.

Så lige nu er Movias bus den eneste, som medtager kørestolsbrugere.

Bliv medlem
Alle kan blive medlem af Dansk Handicap Forbund.
Som medlem af DHF tilknyttes du lokalafdelingen, hvor du bor. Herudover kan du blive
tilknyttet en af specialkredsene;
Amputations kredsen RYK – rygmarvsskadede
Ungdomskredsen Forældrekredsen.
Der er yderlig information om kredsene på
www.danskhandicapforbund.dk
Medlemmer modtager Handicap Nyt 5 gange
om året og kan både benytte de landsdækkende og de lokale tilbud i DHF.
Dansk Handicap Forbunds rådgivning team
sidder alle hverdage klar ved telefonen, og yder
hjælp og rådgivning i forbindelse med socialfaglige spørgsmål, eksempelvis om hjælpemidler, biler, bolig, BPA osv.

Dansk Handicap Forbunds bisiddertjeneste
står til rådighed, hvis du har brug for støtte ved
et møde med kommunen.
Som medlem i Aalborg afdeling modtager du
vores lokale blad 4 gange om året. Derudover
har du mulighed for at deltage i vores mange
lokale medlemsaktiviteter. Vi er omkring 400
medlemmer i DHF Aalborg.
Pris for medlemskab
Du kan blive medlem af Dansk Handicap Forbund ved at udfylde indmeldelsesformularen på
hovedforbundets hjemmeside eller ved at ringe
dertil på tlf. nr. 3929 3555. Du kan også kontakte
formand i Aalborg afdeling Kirsten Kjølby.
Kontingentet for 2022 er kr. 314,- for enlige og
kr. 471,-for samboende.
Vi ser frem til at byde dig velkommen!
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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 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 kommunale 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? DHFs 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 forbundet hovednummer 39 29 35 55 eller på mail
social@danskhandicapforbund.dk
Skal du flytte?
Husk, at give os din nye adresse hvis du flytter!
Postvæsenet eftersender kun post i få måneder, derfor er det meget vigtigt, at du husker at
give os besked ved flytning.
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Bestyrelsen
DHF -Aalborg bestyrelse består af 5 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
Kirsten Kjølby
Brohusgade 3B. 3.th · 9000 Aalborg · Tlf: 60632508 · Mail: kiskjolby@gmail.com
Bisidder - Forretnings udv.
Næstformand
Eva Grøn Pedersen
Caprifolievej 13 · 9440 Aabybro · Tlf: 23250677 · Mail: evacop53@gmail.com
Handicappolitisk udv. Jammerbugt
Kasserer
Ann de Place
Kayerødsgade 6, 2. th. · 9000 Aalborg · Tlf: 22401864 · Mail: ann@trijes.dk
Forretnings udv.
Bestyrelsesmedlem
Christian Sørensen
Dannerhøj 109 · 9210 Aalborg Øst · Mail: chr@ryk.dk
Bisidder - Handicappolitisk udv. Aalborg - Tilgængelighedsrådgiver
Bestyrelsesmedlem
Christel W. H. Hansson
Rømøgade 11 St. tv · 9000 Aalborg · Tlf: 29105285 · Mail: haywindau@gmail.com
1. Suppleant
Carl Ove Pedersen
Caprifolievej 13 · 9400 Åbybro · Tlf: 23251109 · Mail: sgcopc@gmail.com
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