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Kære medlemmer
Så er vinteren startet, men gudskelov ikke så 
koldt endnu. Vi har som sagt haft Coronaen 
inde på livet, men nu håber jeg at alle er kom-
met igennem den på bedste vis. 

Vi har her her i år, været på et par ture, det var 
dejligt at komme ud igen sammen med andre 
på åletur, men dog blev vores zootur ikke til no-
get da der ikke kom nok tilmeldinger.

Vi mangler jo så lige vores banko her i novem-
ber og så vores 90 års jubilæum i december 
som ser ud til at blive et tilløbsstykke, det er jo 
kun dejligt. 

Vi har desværre ikke haft tid til at lave vores 

aktivitetskalender for 2023, men den kommer 
i det første blad i 2023.

Vi har også været samlet til kongres her i okto-
ber måned på Egmont Højskolen hvor vi var ca. 
200 personer, du kan læse lidt om kongressen 
inde i bladet. 

Vores generalforsamling i marts 2023 har vi valgt 
at holde et lille foredrag med Karsten Sørensen. 
(Mentalist og Tankelæser ) efter middagen og før 
generalforsamlingen (se inde i bladet).

Her til sidst vil jeg ØNSKE ALLE MEDLEMMER 
RIGTIG GOD JUL SAMT ET GODT NYTÅR OG 
HÅBER I KOMMER GODT IND I DET NYE ÅR.
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JULEBANKO MED 
DHF AALBORG / JAMMERBUGT

Så holdes der JULEBANKO på Lejbjergcenteret 
Sonjavej 2. 9000 Aalborg 

 
TIRSDAG DEN 22. NOVEMBER, KL. 18.30 – 21.30 

FØRSTE PLADE INC. KAFFE OG 2 pølser med brød  KOSTER 25 kr.
Efterfølgende plader koster 10 kr. stk.

VAND OG ØL KAN KØBES. 

Amerikansk lotteri 20 kr. pr plade ( 1 til hver person )

Som sædvanlig vil der være masser af gevinster.
Så tag en god ven eller familien med til en hyggelig aften. 

Ret til ændring forbeholdes.

Bestyrelsen for Aalborg Jammerbugt afd.
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DHF Aalborg / Jammerbugt afd.
har 90 års jubilæum 

og julefrokost
og det synes vi skal fejres…

Derfor inviterer vi til fest i Orkideen

lørdag den 3. december 2022, kl. 18.00-23.00

Vi vil komme til at sidde i eget lokale, hvor vi får serveret den store julebuffet, 
mens Kalle Jensen fra Åbybro vil underholde.

Vi håber du vil komme og fejre denne dag med os.
Prisen skal ikke holde dig tilbage.

Medlemmer og hjælpere 
fra DHF Region Nordjylland 100 kr.

Pris for øvrige 400 kr.
Med i prisen er 3 genstande.

Betales til konto 7442-0001030862.

TILMELDING SENEST DEN 20. NOVEMBER 
TIL EVA GRØN TLF. 23 25 06 77

Restaurant Orkideen
Ølgodvej 1, 9220 Aalborg Øst.

Mange hilsner fra 
Bestyrelsen DHF Aalborg / Jammerbugt Afd.

Ret til ændringer forbeholdes.
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Indkaldelse til 
ordinær generalforsamling 

I Vejgårdhallen, Vejgård Torv 3, 9000 Aalborg
Tirsdag den 21. marts 2023, kl. 16.30-21.00

 
Aftenens program

Kl. 16.30 - 17.00: Ankomst og registrering
Kl. 17.00: Spisning
Kl. 18.00: Foredrag ved Karsten Sørensen - Tankelæser og Mentalist
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 kasserer for 2 år - Ann de Place (genopstiller)

 Valg af 2 bestyrelsesmedlem for 2 år
 Christel H.W. Hansson (genopstiller)
 Eva Grøn Pedersen (genopstiller)

 Valg af 2 suppleanter for 1 år
 1. sup. Christian Sørensen
 2. sup. Charsten Kristensen
9. Valg af revisor
10. Orientering fra regionsrepræsentanterne
11. Eventuelt

Husk tilmelding til generalforsamlingen senest fredag den 10. marts 2023 til: 
Eva Grøn Pedersen, tlf. 2325 0677

Ret til ændringer forbeholdes

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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Sommertur med Hals afdelingen
TUREN I 2023 GÅR TIL Montra Hotel Hanstholm

Fra den 12. -16.  juni 2023

Vi bor på Montra Hotel Hanstholm, som er et kendt hotel, 
med god tilgængelighed, og bussen er fra Olesens Busser, 

hvor den nødvendige benplads er.
 

Afrejse tirsdag den 12. juni 2023 kl. 8.00 fra rutebilstationen i Hals, 
der bliver opsamling mod Aalborg efter aftale.

Kaffe og rundstykker samt Hannes frokost på vej ned. 

Hjemkomst onsdag den 16. juni 2023 sidst på eftermiddagen.

Program: Kommer i næste blad. 
                    

Pris inkl. bus, ophold med halvpension. ca. 4000 kr. 
DER ER MAX 36 PLADSER

Deadline tirsdag den 15. april 2023 til undertegnede

Willy Øgaard . Søhesten 1 B . 9370 Hals . Tlf. 22 96 93 80
Eller mail: willyoegaard@stofanet.dk

DHF HALS afdeling 

 TUREN I 2023 GÅR TIL Montra Hotel Hanstholm 
Fra den 12 -16 - juni 2023                                                                 

        
                      

 
 

Vi bor på Montra Hotel Hanstholm, som er et kendt hotel, med god tilgængelighed,  
og bussen er fra Olesens Busser, hvor den nødvendige benplads er 
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Tlf. 22 96 93 80 
 
 
 

Eller mail (se bagerst i bladet) 
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DHF HALS afdeling  
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Program for sommerturen
På turen har vi 3 dage til ture. Vi har fået 2 guider 
på en tur i naturreservat Thy, hvor vi bla. ser Lod-
bjerg fyr og får kaffe og hjemmebagt kage, og 
mange andre ting.

En af dagene kører vi syd for Limfjorden hvor vi 
ser på forskellige ting bl.a. andet Thyborøn.

En tur til Thorup Strand hvor vi ser ”Gutterne 

på Kutterne” og skibene samt lidt på stranden. 
Derefter går turen til Thisted hvor vi får en guide 
på nemlig Knud som vil vise os lidt af Thisteds 
seværdigheder for derefter at få kaffe og kage i 
DHF Thisteds Hus.

Hjemturen går over Mors hvor vi kommer op og 
se på bl.a. moler på nord spidsen.
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Kongressen 2022
Den 21. til 23. oktober afholdt Dansk handicap 
Forbund kongres på Egmont Højskolen i Hou.

Fra Aalborg afdelingen var vi 3 der deltog, det 
var Kirsten, Eva og Ann. Vi skulle mødes fredag 
ved frokosttid, hvor vi fik uddelt nøgler til de 
værelser vi skulle bo på de næste 2 nætter.

Efter frokosten startede kongressen. Først bød 
vores landsformand Susanne Olsen velkom-
men, herefter blev der valgt dirigenter og stem-
metællere.

Efter alle de formelle ting holdt landsforman-
den sin beretning. Her startede hun med at 
snakke om, at det var 4 år siden vi sidst havde 
været samlet, idet kongressen i 2020 blev af-
holdt elektronisk, hvor vi alle sad hjemme, og 
fulgte med på vores computere. Coronaen har 
også gjort at der ikke havde været afholdt så 
mange fysiske arrangementer de sidste par år, 
til gengæld har foreningen oprettet en digital 
mødeplatform på Zoom, hvor der bliver taget 
aktuelle og relevante emner op, hvor vi så hver 
især, kan sidde hjemme og følge med og kom-
menteret, som om vi alle sad i samme rum.

Ved kongressen i 2020 blev der sat en del mål-
sætninger som foreningen skulle arbejde for, 

frem til denne kongres i 2022. Et af målene var 
at stabiliserer medlemstallet. Dette mål var 
ikke helt opnået, idet der i perioden 1.1.2021 til 
1.7.2022 har været et fald i antallet af medlem-
mer på 191. Dette tal kommer ved, at der i pe-
rioden er indmeldt 1.693, mens der er udmeldt 
1.884, heraf 420 som følge af dødsfald og 555 
fordi de ikke har betalt kontingent.  

Derfor blev vi alle opfordret til at gøre en fælles 
indsats for at skaffe nye medlemmer. 

En anden målsætning var at foreningen skulle 
arbejde for at være mere synlige og arbejde 
med nye kommunikationsformer. Dette har 
medført at der er blevet lavet en ny hjemme-
side som tager udgangspunkt i medlemmerne, 
og gennem billeder af dem og deres virkelig-
hed giver et meget tydelig billede af, hvem 
foreningen er. Desuden har foreningen været 
mere aktiv med diverse debatindlæg, bla. om 
bedre vilkår for iværksættere med handicap.  
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I beretningen blev også nævnt det massive 
pres der hele tiden er på handicapområdet, 
der er mange medlemmer der kontakter for-
bundet, for at få støtte og rådgivning til deres 
møde med kommunen. I rådgivninger og hos 
bisidderne mærker man, hvordan vi dagligt 
skal håndtere henvendelser om, at man ikke får 
den nødvendige vejledning i kommunerne, at 
man kan blive visiteret til den rette hjælp, at der 
skæres i den hjælp, man får, og at nogle oplever 
at få frakendt helt essentiel hjælp. Der er over 
en bred kam en tilsidesættelse af den konkrete 
og individuelle vurdering, en fuldstændig tilsi-
desættelse af lovfæstede principper om fore-
byggelse og en mangel på inddragelse af bor-
gernes helt afgørende oplysninger til egen sag.

DHF modtager hvert år mere end 2.000 hen-
vendelser om hjælp i rådgivningen, heraf bliver 
ca. 600 til konkrete sagsforløb. Mange får også 
hjælp af lokale bisiddere, som kan hjælpe med-
lemmer med forberedelserne til mødet med 
kommunen.

Til slut sluttede landsformanden af med at 
takke alle delegerede for det arbejde der trods 
svære vilkår med Corona alligevel var opnået.

Efter beretningen blev Arbejdsmarkedsprisen 
uddelt. Den gik i år til Wolturnus der holder til 
i Nibe. De fik prisen for at have ansat flere per-
soner med handicap og være gode til inkludere 

alle. Lauth prisen blev også uddelt til en eller 
flere personer, der arbejder for, at personer 
med fysiske handicap opnår lige rettigheder 
med raske personer. I år gik prisen til Karin Busk 
Sørensen. Forstanderen på Egmont Højskole 
Søren Møllgaard Kristensen skulle overdrage 
prisen, men han havde fået Corona, så han var 
med på Zoom, så også her kunne den nye tek-
nik bruges.

Efter aftensmad skulle Årsregnskaberne for 
2020 og 2021 godkendes. De vidste med tyde-
lighed den lave aktivitet, der havde været i de 
2 år. På trods at den lave aktivitet, kom begge 
regnskabsår ud med et lille overskud, og der 
var stor ros til vores nye hovedkasserer Cha-
nette Holst.

Næste formiddag snakkede vi om foreningens 
fremtidige arbejde, og her var det synlighed i 
samfundet og tilgængelighed der blev snakket 
mest om.

Herefter skulle der vælges medlemmer til ho-
vedbestyrelsen. Der skulle vælges landsfor-
mand, næstformand, hovedkasserer samt 5 
medlemmer og 3 suppleanter til hovedbesty-
relsen. Landsformand (Susanne Olsen), næst-
formand (Rikke Kastbjerg Pedersen) og hoved-
kasserer (Chanette Holst) blev alle genvalgt. Så 
skulle vi vælge 5 medlemmer, her var der 11 der 
gerne ville vælges, så vi måtte have stemmesed-
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lerne frem. Derefter skulle de 3 suppleanter væl-
ges og de pladser var der også kampvalg om.

Så var den officielle del af kongressen afsluttet, 
og vi kunne trækkes os tilbage for at lade op til 
festmiddagen om aftenen. Middagen bestod af 
en 3 retters menu, og efter en enkelt tale, blev 
der spillet op til dans med live orkester. Det var 
tydeligt at det var lang tid siden at folk havde 
festet, for dansegulvet var straks fuldt, og det 
fortsatte resten af aftenen.

Næste morgen blev der serveret ’Mo kost’ (Eg-
mont Højskolens svar på brunch), og efter at 
have siddet og snakket lidt, vendte vi trætte og 
udmattede retur nordpå.
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DH-Formand: 

Thorkild Olesen interviewes af DR i forbindelse 
med ferniseringen af fotoserien At høre til.

Når folketingsvalget er overstået, bør den nye 
regering hurtigst muligt få samlet op på Rigs-
revisionens kritik af forvaltningen af handicap-
området.

Sådan lyder budskabet fra DH-formand Thor-
kild Olesen i et debatindlæg i Altinget.

Her forklarer han, hvordan vi i denne regerings-
periode har ventet forgæves på en ambitiøs re-
form af handicapområdet.

I dag møder alt for mange mennesker med 
handicap et uretfærdigt og urimeligt system 
baseret på bopælskommunens formåen. Det 
kan have alvorlige konsekvenser for den enkel-
te, og så er det dyrt for samfundet, når hjælpen 
ikke gives rigtigt og i tide.

Taget fra DH oktober 2022

- Der skal stå handicapreform i et nyt forståelsespapir
Vi har set forgæves efter en ambitiøs reform af hjælpen til os med handicap, lyder det fra 
DH-formand Thorkild Olesen i et debatindlæg i Altinget.

Dansk Handicap Forbund tilbyder sine med-
lemmer bisiddere, som kan gå med dem, når 
de skal til møde med kommunen.

Vi ved af erfaring, at det kan være svært at have 
overblik over det hele, når man er personligt 
involveret i sin sag. En bisidder er en frivillig 
person, som har gennemgået et bisidderkursus 
og efterfølgende er vurderet egnet til opgaven.

Bisidderen støtter dig ved dit møde med kom-
munen og tilbyder dig en samtale både før og 
efter dit møde. Bisidderen er ikke en ekspert, 
som fører sagen for dig. En bisidder må ikke 
modtage personlige sagsakter og yde skriftlig-
hed, men er derimod et ekstra sæt øjne og ører 
og en personlig støtte, som kan hjælpe med 

at huske, skabe struktur og bidrage til et godt 
møde.

Alle vores bisiddere har tavshedspligt og arbej-
der i overensstemmelse med forbundets etiske 
værdigrundlag. Læs mere om bisidderordnin-
gen i pjecen: Telefonrådgivning og bisidder-
ordning, som findes på hjemmesiden.

Kontakt forbundet for at høre nærmere på tele-
fon: 39 29 35 55

Få støtte til mødet med kommunen
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En ny rundspørge foretaget af Analyse Dan-
mark for Danske Handicaporganisationer 
blandt mennesker med handicap og kronisk 
sygdom bekræfter, at tæt på hver fjerde af de 
adspurgte har stoppet nødvendig behandling, 
fordi de ikke havde råd.

Samtidig frygter 51 procent ikke at have penge 
nok til medicin og behandling i fremtiden.

Derfor bør der indføres et loft over egenbeta-
ling på al lægeordineret sundhedsbehandling 
på 3.000 kroner om året, lyder det fra DH i et de-

batindlæg i Information. Det inkluderer blandt 
andet udgifter til lægeordineret medicin, psy-
kolog og fysioterapi.

Loftet skal ligge på 3.000 kroner om året for 
voksne og 1.000 kroner for børn.

Ingen skal stå i et dilemma mellem nødvendig 
behandling og mad på bordet eller varme i 
huset, når resten af leveomkostningerne også 
stiger.

Debat indlæg fra DH

Indfør udgiftsloft: 
- Mennesker med handicap fravælger behandling i lyset af stigende priser

Mennesker med handicap står i et umuligt dilemma mellem helbred og mad på bordet grun-
det de stigende priser på fx mad, varme og el. Thorkild Olesen opfordrer i Dagbladet Infor-
mation til loft over sundhedsudgifter.
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Parkeringspladser afmærket med et kørestols-
symbol er reserveret til bilister med handicap. 
For at benytte disse parkeringspladser, skal 
man have et handicapparkeringskort liggende 
synligt i forruden.

Parkeringskortet giver dig også en række lem-
pelser i forhold til tidsbegrænsninger og beta-
ling.

Om parkeringskortet
Ansøgere har siden 2001 fået tildelt et parke-
ringskort i plast, hvor der på kortets bagside er 
et foto og en underskrift.

Kortet er personligt og skal følge ejeren, men 
kan anvendes i enhver bil.

Kortet er udarbejdet efter fælles EU-retnings-
linjer og kan bruges i hele EU og det meste af 
verden.

Kortet koster 425 kr. og er gyldigt i op til 10 år. 
Fornyelser koster 250 kr. Når kortet udløber, 
skal der søges på ny.

Hvem kan få et parkeringskort?
Kortet udstedes efter ansøgning til personer, 

der opfylder et eller flere af følgende punkter:

Personer, der opfylder betingelserne for at få 
støtte til køb af bil i henhold til servicelovens 
bestemmelser.

Personer, der af et regionalt trafikselskab er 
godkendt til at deltage i den individuelle han-
dicapkørsel for svært bevægelseshæmmede – 
fx Movias handicapkørsel.

Personer med stærkt reduceret gangdistance, 
varig nedsættelse af funktionsevnen eller lig-
nende helbredsmæssige forhold, der i væsent-
lig grad forringer eller vanskeliggør 1) evnen 
til at færdes 2) muligheden for at opnå eller 
fastholde et arbejde, eller 3) muligheden for at 
gennemføre en uddannelse.

Fornyelse af parkeringskort
En bevilling til et handicapparkeringskort kan 
højst være gældende i 10 år. Hvis du stadig har 
behov for et handicapparkeringskort ved kor-
tets udløb, skal du søge om et nyt kort.

Ifølge bekendtgørelsen på området om handi-
capparkeringskort skal du søge forfra uanset 
din handicaptype.

Hvad er parkeringskort?
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Ledsagekortet udstedes til personer med han-
dicap, der har behov for en ledsager til at fær-
des i det offentlige rum. Kortet dokumenterer 
kortindehaverens behov for at have en ledsa-
ger med i fx bus, tog, metro, museum, teater 
eller lignende.

Ledsagebehovet retter sig mod alle uanset al-
der og kan være begrundet i både fysiske og 
psykiske funktionsnedsættelser.

Ved ansøgning om ledsagekort skal behovet 
for at have en ledsager dokumenteres enten via 
en lægeerklæring eller ved, at man i forvejen er 
visiteret til en af følgende ydelser:

· Visiteret til et botilbud

·  Visiteret til parkeringskort for personer med 
handicap

·  Visiteret til personlig hjælperordning eller den 
kommunale ledsageordning

·  Visiteret til støtte til køb af bil i henhold til ser-
viceloven eller godkendt til at deltage i den 
individuelle handicapkørsel for svært bevæ-
gelseshæmmede, som trafikselskaberne skal 
etablere som fritidskørsel

· Medlem af Dansk Blindesamfund

Er man omfattet af et af de nævnte kriterier, 
vil bevillingen til denne ydelse udgøre en til-
strækkelig dokumentation, når der ansøges 
om ledsagekort. Opfylder man ikke nogle af 
ovenstående punkter, skal egen læge udfylde 
erklæringen på bagsiden af ansøgningsske-
maet (side 2), hvorefter det sendes ind til DH’s 
Brugerservice på adressen:

Brugerservice
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Ligger du inde med speciallægeerklæringer, 
der dokumenterer dit behov for en ledsager, 
sendes disse ind til os sammen med ansøgnin-
gen i stedet for oplysninger fra egen læge. Er 
oplysningerne i speciallægeerklæringen ikke 
fyldestgørende nok, vil opfølgende spørgsmål 
og krav til en ny lægeerklæring kunne fore-
komme.

Medlemmer af Dansk Blindesamfund skal rette 
henvendelse til Dansk Blindesamfund.

Ansøgning, pris og varighed
Ved ansøgning fremsendes dokumentation 
sammen med ansøgningsskemaet enten i form 
af en bevilling til en af de nævnte ordninger 
(beskrevet i det forrige) eller i form af en læge-
erklæring.

Ledsagekortet koster 200 kr. og er gyldigt i tre 
år. Herefter skal det fornyes ved fremsendelse 
af et nyt ansøgningsskema.

Hvis du har et varigt handicap, der ikke medfø-
rer ændringer i behovet for ledsagelse, er doku-
mentation ved fornyelse ikke nødvendig. Dette 
vil fremgå af dit ledsagekort med en stjerne (*), 
som vil stå efter udløbsdatoen på kortet. Har du 
en varig bevilling, skal du med NemID sende 
fornyelse via ansøgningsportalen. Hvis du ikke 
har NemID, kan du sende en anmodning via vo-
res kontaktformular. Ved afsendelsen af dette 
behøves der som nævnt ikke dokumentation 
for handicap og ledsagebehov.

Hvem kan få et ledsagekort?
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Hjælp Dansk Handicap Forbund videre 
ud i fremtiden
I snart 100 år har Dansk Handicap Forbund kæmpet for et liv med lige muligheder. 
Der er stadig kampe, der skal kæmpes.

Du kan være med til at sikre kampen de næste 100 år!

Send et gavebeløb* til:

Reg.nr.: 41 80
Kontonr.: 5401119

MobilePay: 97848

* Når du støtter med 
mindst 200 kr., så 
sikrer du forbundets 
fortsatte status 
som almennyttig 
organisation med 
momsfrihed!

Husk cpr.nr., så 
indberetter vi 
til SKAT!

Hvis du ønsker at give en 
fast månedlig, halvårlig eller 
helårlig gave, som trækkes via 
Betalingsservice eller ved frem-
sendt girokort, så kontakt os på 
dhf@danskhandicapforbund.dk 
eller telefon 39 29 35 55.
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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? 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 forbun-
det 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 måne-
der, derfor er det meget vigtigt, at du husker at 
give os besked ved flytning. 
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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




