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Dagsorden:
Navneopråb: 15 stemmeberettiget. (18 fremmødte). Velkomst ved formanden.
1. Valg af dirigent
Hovedkasserer Chanette Holst valgt. Generalforsamlingen er varslet i blad nr. 1.
Dirigent fastslår at Generalforsamlingen er lovlig indvarslet 14 dage før ifølge vedtægter.
2. Valg af referent
Eva G. Pedersen valgt.
3. Valg af stemmetællere
Tina og Teresa blev valgt.
4. Formandens årsberetning
Beretning for sidste del af år 2021

I stedet vil jeg fortælle lidt om hvad vi i bestyrelse går og laver .
Formanden sidder med det overordnet og
samtid er det hende der sidder og sørger for at
få dagsordnerne, beretning ud i tide , gennemlæse referatet når det er færdig sammen med
næstformanden.
Jeg sidder også med deadline til at få sendt materiale afsted til det lille blad og sørge for at der
er nok.
Jeg sidder også som bisidder og tager ud til de
af vores medlemmer der har brug for hjælp til
at komme videre i systemet.
I sammen råd med resten af bestyrelsen sidder
vi også for at bestille bus og andet til vores ture
ud af huset, eller hvis vi laver noget på stedet.

Så er der ikke gået så lang tid siden den forrige
generalforsamling, men der er dog sket en del
mere i 2021 end i det foregående år.

Og følger med i udviklinger og opdateringer
samt alt det usynlige arbejde.

Det har dog været med restriktioner på vores
dagligdag som vi har skulle forholde os til, men
bestyrelsen og jeg synes det er gået fint i det år
som vi er færdig med .

Næstformanden:
Er den der går til hånde sammen med formanden og sidder i forskellige råd såsom Jammerbugt Handicap råd, FU og går til alle møderne.

Jeg vil ikke fortælle så meget om hvad der er
sket i sidste del af 2021 da der ikke har været
noget vi har kunne komme i gang med.

Og hun skriver ref. og følger med i udviklinger
og opdateringer.
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Kassereren er den person der sidder og passer
på vores penge og ordner regnskab og har kontakt med banken som er et stort arbejde. Hun
hjælper også vi andre hvis der er noget vi ikke
lige kan finde ud af. Og så hun følger også med
i udviklingen og opdateringen.
Der er også kongressen som vi er nogen der er
afsted til i 2 dage.
Et af bestyrelsesmedlemmerne sidder i Aalborg DH som er et råd som har kontakten til kommunen og også her er der godt med arbejde.
Det sidste bestyrelses medlem er den person
der hjælper til med at samle gevinster til banko
og ellers hjælpe hvor hun er til mest nytte.
Vores suppleant er den person der går til hånde
over alt og hjælper hvor der mangler en hånd.
Ud over det som jeg har skrevet her har vi alle
pligt til at møde op til vores bestyrelsesmøder.
Samt at vi alle gør meget usynlig arbejde når
der skal være noget.
Gennemlæst og godkendt af Dirigent Chanette
Holst.
Beretning godkendt. Sendes til hovedkontoret.
5. Regnskab ved kassereren for år 2019 & 2020
Ann gennemgik regnskabet først for 2021.
Der blev uddelt årsregnskab for år 2021. Ann
gennemgik regnskabet slavisk for de fremmødte og det blev godkendt.
Vores §18 midler fra kommunen en blev betalt
tilbage , da vi ikke havde brugt dem på grund
af Corona.
Der blev spurgt indtil de penge vi havde stående i+ renter, samt de penge vi havde stående
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i hovedforbundet og det fik medlemmerne en
god forklaring på.
Regnskab for 2021 godkendt.
6. Indkomne forslag
Ingen indkommet.
7. Fremtidigt arbejde
Kirsten fortalte om vore aktiviteter.
• Åletur til Egholm som desværre ikke bliver
til noget da de store busser ikke kan komme
med på færgen til Egholm. I stedet bliver det
en tur til Skivum Krat med bus og ål.
• Jette spurgte ind til vores årlige dilettant i
Øster Uttrup, som Eva svarede at der ikke kom
noget op i 2022, da de ikke kan stille med et
hold , men vi bliver kontaktet hvis der kommer
noget op.
• Vi har lavet aktiviteter til første halve år. Bowling og Zoo er inde under dette år.
8. Valg til bestyrelsen
A. Formand for 2 år (indtil marts 2024)
– Kirsten Kjølby valgt uden modkandidater.
B. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (indtil marts 2024)
2 opstillede:
Carl-Ove (12 Stemmer)
Christian (3 Stemmer)
Carl-Ove blev valgt indtil marts 2024.
C. 2 suppleanter for 1 år.
Christian
Carsten
Christian blev valgt som 1. suppleant
og Carsten som 2. suppleant.
9. Valg af Revisor
Thomas genstillede og blev valgt af forsamlingen.

10. Orientering fra regionsrepræsentanterne
Regionsrepræsentant Kaj Hansen var ikke tilstede. Chanette orienterede kort om nyheder
fra region og hovedkontor.
• Chanette fortalte kort om hvad der sker i hovedforbundet, hun fortalte om hvad fordele
det var at købe gavekort via forbundet.
• Pga. den stigende Diesel som er steget højt på
grund af krigen i Ukraine, vil kørselspengene
herefter være 3.51 kr. pr. km.
• Ligestillinger, økonomi, kongres og tema aftener over zoom. Som hun henviste meget til

11. Eventuelt
Charsten nævnte problematik med nok strøm/
ladning til handicapbiler.
Charsten fortalte om et pilot projekt med solceller på taget af bilen som han var med i .
Dirigenten, Chanette takkede for god ro og orden.
Aalborg d. 22. marts 2022
Gennemlæst og godkendt af
Dirigent Chanette Holst
Formand Kirsten Kjølby
Referent Eva Grøn Pedersen

Mindeord
for Allan Bach
Allan var formand for Dansk Handicap
Forbund Aalborg afdeling. Han var en
god formand som vi var glade for at
arbejde sammen med.
Han var god til vore medlemmer
og tog vare på dem.
Bestyrelsen var også glade for at arbejde
sammen med ham og følte en indre ro
med at arbejde sammen med Allan.
Vi siger TAK for den tid vi har været
sammen med Allan.
Ære være hans minde.
Dansk Handicap forbund
Aalborg afdeling
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Aktivitetskalender 2022
- for DHf afdeling Aalborg/ Jammerbugt
Juni
Torsdag den 2. juni:

Åletur

Åletur til Skivum Krat og social hygge.
Hvis man ikke er til fisk kan man få
wienersnitzel.
100 kr. for medlemmer og hjælpere i Aalborg.
200 kr. for ikke medlemmer.

August
Tirsdag den 23. august:

Zoo aftentur

(Aalborg Zoo). Godnat med dyrene
med sandwich og 1 genstand.
75 kr. for medlemmer og hjælpere i Aalborg.
150 kr. for ikke medlemmer.

November
Tirsdag den 22. november:

Julebanko

Julebanko på Lejbjergcentret.
1 plade med kaﬀe og brød 25 kr.
Ekstra plader 10 kr. stk.

December
Tirsdag den 6. december:

90 års jubilæum
og julefrokost Jule ta’ selv bord samt 3 genstande
pr. person og kaﬀe.
Pris 100 kr. for medlemmer og hjælpere.
200 kr. for medlemmer.

Programmet er forløbelig og kan ændres.
Hold øje med hjemmesiden www.dhf-aalborg.dk omkring opslag og aktiviteter.
Eller på www.facebook. Dansk Handicap Forbund-Aalborg afdeling.dk
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Åletur til Skivum Krat
DEN 2. JUNI KL 16.00- 21.00
FRA LEJBJERGCENTERETS P-PLADS, SONJAVEJ 2, 9000 AALBORG
I ÅR GÅR VORES TUR UD AF HUSET TIL SKIVUM KRAT HVOR VI SKAL NYDE EN GANG ÅL.
VIL MAN HELST UNDGÅ FISK, ER MULIGHEDEN I STEDET WINERSNITZEL.
SÅ HUSK AT MELDE UD OM DET ER FISK ELLER KØD NÅR I MELDER JER TIL.
VI KØRER MED OLESENS BUSSER HVOR VI FÅR EN GUIDNING PÅ TUREN.
Pris for hele herligheden er 100 kr.
for medlemmer og hjælpere i Aalborg /Jammerbugt afd.
Pris for ikke medlemmer i aalborg afdelingen 200kr.
Vi glæder os til at se jer.
Tilmelding senest den 22. maj til Eva på tlf. 23 25 06 77.
Indbetaling til bank 7442- 0001030862.

HUSK AT OVERHOLDE SIDSTE TILMELDING!

11

Aftentur i Zoo
TIRSDAG DEN 23. AUGUST KL. 16.00-19.00
I ÅR SKAL VI IGEN MØDE DYRERNE I ZOO MED EN GUIDE.
VI MØDES UDENFOR ZOO KL 16.O0
OG FØLGES IND TIL HAVENS RESTAURANT
HVOR VI FÅR EN SANDWICH OG 1 GENSTAND.
GUIDET RUNDTUR STARTER KL. 17.30
OG SLUTTER KL. 19.00.
Pris for mad incl.1 genstand 75 kr.
Ikke medlemmer af Aalborg afd. 150 kr.
Indbetaling af beløbet skal ske
til vores bank konto 7442-0001030862
Tilmelding til Eva på tlf. 23 25 06 77.
Sidste tilmelding den 21. august 2022.
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Køb medlemsskab
Bliv medlem af Dansk Handicap Forbund. 1 års
kontingent for enkeltpersoner koster 314,- kr. og
par/familiemedlemskab koster 471,- kr.
Par/familiemedlemskab er kun for personer på
samme adresse.
Som medlem af Dansk Handicap Forbund bliver du en del af et stærkt netværk af mennesker
med bevægelseshandicap, hvor man blandt andet kan:
- dele erfaringer med andre med samme udfordringer
- opnå råd og viden om mestring af livet og hverdagen med et handicap
- få sparring og konkret hjælp hos forbundets
socialrådgivere og støtte af bisiddere
- få direkte politisk indflydelse – lokalt og nationalt – hvis det er dét, du brænder for
- blive opdateret på nyeste viden på handicapområdet. Det får du via medlemsbladet Handicap-nyt og evt. specialmagasiner, en løbende
opdateret hjemmeside og på sociale medier

- deltage i konkrete arrangementer online og fysisk, hvor vi tilbyder ny viden og socialt samvær
Som medlem i Dansk Handicap Forbund er der
meget kort fra tanke til handling. Du bliver en del
af en meget aktiv politisk interesseorganisation,
som hver dag kæmper for at skabe bedre og lige
muligheder for alle med et handicap i Danmark.
Hvis du har en god idé eller ønsker at sætte
noget i gang, som kan udvikle organisationen,
flytte noget politisk eller samle andre i sociale
fælleskaber, så støtter vi dig i at føre dine ønsker
ud i livet!
Vælg medlemskab indtast personlige oplysninger og gå til betaling. Du kan betale med Dankort, Visa, Mastercard. Maestro, JCB eller MobilePay.
Specialkreds
- husk at krydse af hvis du ønsker medlemskab af:
· Amputationskredsen
· Forældrekredsen
(forældre til børn under 18 år med handicap)
· RYK - Rygmarvsskadede i Danmark
· Ungdomskredsen (15 - 36 år)
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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

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.

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

Kontakt til rådgivningen og skal ske via forbundet hovednummer 39 29 35 55 eller på mail
social@danskhandicapforbund.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.

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.

Tilmelding på: www.foreningsel.dk, anfør du vil
støtte Dansk Handicap Forbund Aalborg afdeling eller via linket på vores hjemmeside
www.dhf-aalborg.dk.
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Bestyrelsen
Ny bestyrelse i Aalborg/Jammerbugt afdeling den 12. oktober 2021.
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 - HP Handicap politisk DHF
Næstformand
Eva Grøn Pedersen
Caprifolievej 13 · 9440 Aabybro · Tlf: 23250677 · Mail: evacop53@gmail.com
HR Handicaprådet Jammerbugt + diverse råd
Kasserer
Ann de Place
Kayerødsgade 6, 2. th. · 9000 Aalborg · Tlf: 22401864 · Mail: ann@trijes.dk
HP Handicap politisk DHF
Bestyrelsesmedlem
Carl Ove Pedersen
Caprifolievej 13 · 9440 Aabybro · Tlf. 23251109 · Mail: sgcopc@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Christel W. H. Hansson
Rømøgade 11 St. tv · 9000 Aalborg · Tlf: 29105285 · Mail: haywindau@gmail.com
1. Suppleant
Christian Sørensen
Dannerhøj 109 · 9210 Aalborg Øst · Tlf: 51249983 · Mail: chr@ryk.dk
Bisidder, HR Aalborg, Tilgængeligheds udv.
2. Suppleant
Charsten Kristensen
Lindholm Søpark 34 · 9400 Nørresundby · Tlf. 20320444
Mail: carstenmkristensen@gmail.com

19

