
    Referat fra generalforsamling den 18 marts 2015 

1. Valg af dirigent:        John Sørensen 

2.Valg af referent:        Eva 

3.Valg af stemmetæller:        Bodil – Tove 

4.Beretning fra Peter: 

Vi har haft et travlt år, afholdt 6 bestyrelsesmøder. Tirsdagsklubben køre stille og roligt, dog hænger it i en 

tynd tråd. Bestyrelsen har valgt at køre det videre. Vi har trofaste medlemmer der hygger sig i stuen, med 

forskellige ting . 

Abdi måtte stoppe, søger efter en ny.     

Vi har haft nogle gode aktiviteter, som har været godt besøgt. 

Der er afholdt Kongres. Fra Ålborg deltog Peter, Ann og Eva og fra Hals kom Kirsten Kølby. Formålet var at 

stemme om en løsning, der skulle rette op på vores økonomi i DHF, men desværre blev dette ikke vedtaget, 

selv om vores direktør elles havde fået det godkendt af kreditoren. Der måtte da stemmes om et nyt 

forslag. Dette blev godkendt. 

Fondene støtter os. 

Bestyrelsen i Ålborg afd. besluttede at eftergive 262000 kr. af vores arvemidler. Dette blev godt modtaget i 

de andre afd. 

I januar havde vi et kursus/fest i Vrå, Peter holdte et godt kursusoplæg. Der var god mad og underholdning. 

Den blev leveret af, ”The Irish Waterfalls ”  

I Jammerbugt har Peter travlt, med handikap politisk og tilgængelighed. 

Peter efterlyser stof til bladet, også gerne en som kan være behjælpelig med at indlæse bladet på cd. 

Peter lægger gode oplæg ind på Facebook, ”bedre forhold af mennesker med handikap” 

P4, bruger gerne noget af vores stof. 

Thomas har styr på hjemmesiden. 

Ann blev rost, for sit gode arbejde som kasser. 

Peter er blevet Regions formand, i den forbindelse kommer han en del rundt til andre afd. 

Han arbejder også i DH. Jammerbugt for at få mere indflydelse.  

Ålborg kommune vil forbedre forholdene for kørestole i naturen, Peter kunne godt tænke sig lignende i 

Jammerbugt. Samspil mellem Ålborg og Hals afd. Går rigtig godt. 

Kørsel til vores plejehjems beboer mangler fleksibilitet. 



Vores bisidder bliver brugt mere, det giver af og til en sidegevinst. Da man skal være medlem af DHF for at 

gøre brug af dette. Peter sluttede af med at sige tak til alle de frivillige som hjælper os, i forbindelse med 

vores aktivister. 

5.Rengskab: Ann gennemgik dette. Det blev godkendt. 

6.Indkomne forslag: Busser til generalforsamling 

Vil prøve at se på det til næste års generalforsamling. 

7.Fremtidigt arbejde: 

Ingen ferieture til udlandet 

Bustur til Tyskland, prøve på at få flere medlemmer, ”hovedforbund, bisidderjob, handikap politisk, 

Kreative uden besparelse, styrke arbejde med de andre ordganitioner, 90 års fødselsdag, finde fundmidler. 

8.Valg af bestyrelse:   

Valg af kasser:  Ann blev genvalgt   

Valg af bestyrelse:  på valg var Thomas – Maria 

Thomas genvalgt – nyvalgt Kirsten Kølby 

Valg af suppleanter: på valg var Anette – Christian 

Christian og Maria blev valgt   

9. Orientering fra Rigionsrepræsentant: 

John fortalte om vores hovedforbunds økonomi, salg af Knudsborg. Hvordan Finans krisen har påvirket 

dette. Der er samlet 4 millioner ind, har skåret ned på møder. Vores udgifter er på vej ned, der er lavet en 

aftale med Vandføreforeningen, vil eftergive det samme som vi afdrager på vores lån. Susanne prøver at 

holde humøret højt, ser positiv på fremtiden. Økonomien forventes at blive bedre om 5 år. John fik 

overbevist vores medlemmer, om at vi ikke kan få de penge ud vi har stået i hovedforbund, John kom også 

ind på udfaldet af vores kongres som Peter også var inde på. Der bruges flere bisidder og det er positiv, 

DHF. Overtager driften af frivillighuset. afd. støtter hinanden. 

10.Eventuelt: 

Der blev spurgt til salg af julehæfter, de kommer ikke igen. 

Ålborg bliver 85 år, der vil blive lavet noget i den forbindelse. 

Ny dato for generalforsamling den 16 marts 2016 

 


