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Generalforsamling 2012 
 
Formandens beretning 
Kære medlemmer. Det er utroligt, at det allerede er tid for generalforsamling igen. Tiden siden sidst 
er fløjet afsted. Det er dejligt, at så mange af jer er kommet i aften og i øvrigt, at det i år er muligt, 
at vi igen kan samles her ”hjemme” på Lejbjergcentret til generalforsamling.  
 
Bestyrelsen har haft et travlt år. Indledningsvis skulle vi jo køre vores nye kasserer Ann ind i 
arbejdet. Som i nok kan regne ud, er kassererfunktionen ret central for os. Det gik heldigvis let og 
smertefrit og der gik ikke mange uger, før Ann var klædt på, og udfyldte rollen. De øvrige helt nye 
bestyrelsesmedlemmer Maria og Eva faldt også hurtigt til og kunne varetage opgaver.   
 
Bestyrelsen har fortsat arbejdet med, at finde den rette balance mellem traditionerne i DHF Aalborg 
- ”vi plejer” - og alle de ønsker og behov, som i medlemmer anno 2012 efterspørger. Det er en 
svær øvelse, for det er ikke nemt, at ændre en kurs, hvis vi samtidig fastholder at sejle fuldstændig 
den samme vej, som vi altid har gjort. Vi er godt på vej, men arbejdet er ikke tilendebragt og bliver 
det i øvrigt aldrig, for en levende forening som vores, skal jo løbende tilpasses tidens behov. 
 
Vi har afholdt 8 bestyrelsesmøder, herudover har vi haft møder i vores interne udvalg.  
 
 Vi har som altid haft tirsdagsklub i alt 24 gange, og som et nyt tiltag har vi forsøgt at 

indlægge events på visse tirsdage. Events er planlagte sociale aktiviteter. Vi har haft 5 
tirsdage med events, hvor vi blandt andet har set film og har spillet spil. Tilslutningen har 
ikke været overvældende, men tiltaget har virket, da vi nu ser medlemmer, der ikke 
tildligere dukkede op om tirsdagen. Især filmene er populære. 

 Vi har som altid tilbudt undervisning i forbindelse med tirsdagsklubben. Vi har haft 4 hold 
med underviser og har i alt ydet undervisning til 29 medlemmer, heraf de 14 til bevægelse i 
vand.  

 Vi har forsøgt at udbyde nye hold, og et hold hvor undervisningen ikke var om tirsdagen, 
men ingen af de nye tiltag havde tilstrækkelig tilslutning, til at kunne iværksættes. 

 To tidligere hold er ændret til selvkørende værksteder uden underviser og her har 10 
medlemmer deltaget. 

 Vi har haft 8 medlemsarrangementer og nogle af dem med så stor tilslutning, at vi havde 
pladsproblemer, eller måtte have venteliste for deltagelse. 

 Vi har haft: 
- sommerudflugt i bus til Saltcenteret i Mariager, med spisning og kaffe. Udflugten blev 
afholdt i samarbejde med bruger-hjælper klubben.  
- vi har været i Aalborg Zoo, og sige godnat til dyrene med rundvisning og fællesspisning 
- vi har haft foredrag om astrologi 
- og om handicapidræt. 
- vi har holdt juleafslutning med kor, æbleskiver og gløgg 
- vi har haft bankospil, med sponsorerede gevinster 
- vi har haft et rejseforedrag 

 - og nu er vi så til generalforsamling  
 Vi tilbyder kørselsordning til medlemmer i Aalborg Kommune, og 7 medlemmer har brugt 

ordningen. 
 Vi udgiver et lokalt medlemsblad 4 gange årligt og vi har en hjemmeside. 
 Vi har været vejledere, rådgivere og bisiddere for en række medlemmer, i et vist omfang i 

samarbejde med hovedforbundets rådgivningsteam. Med vores hjælp fik flere medlemmer 
ændret afgørelsen i deres sag. 

 
Herudover har vi haft en række andre tiltag og opgaver: 
 Vi har solgt Handicap Jul til fordel for landsarbejdet OG vores lokale arbejde. 
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 Vi har indsamlet gevinster til vores bankospil 
 Vi har iværksat et samarbejde med Energi Nord, hvor DHF Aalborg kan få tilskud via jeres 

el-regninger. 
 Vi har deltaget i en frivilligheds-event på Travbanen, hvor Maria, i samarbejde med en pony, 

repræsenterede os i travløbet. 
 Bestyrelsen har deltaget i en regionstur til København, b.la med besøg på Hovedkontoret 

og på Stranden, hvor Københavnerafdelingen var vært.  
 Vi har været vejledere om tilgængelighed og alverdens problemstillinger relateret til 

bevægelseshandicap. 
 Vi har ansøgt og fået økonomisk tilskud til vores arbejde. 
 Vi har løst administrative opgaver vedrørende ind- og udmeldelser, ændringer, budgetter, 

regnskab mv.   
 
Desuden har vi: 
 Afholdt møder med DOF, vores leverandør af undervisning 
 Deltaget i møder i DHFs region nord 
 Deltaget i DHFs pressekursus 
 Været repræsenteret i Lejbjergcentrets bestyrelse  
 Været repræsenteret i DHFs hovedbestyrelse  

 
Vi har også arbejdet handicappolitisk: 
 Vi har deltaget i forbundets handicappolitiske seminar 
 Vi er aktive i Danske Handicaporganisationer – DH - både i Aalborg og i Jammerbugt 
 Vi er repræsenteret i Handicaprådet, både i Aalborg og i Jammerbugt Kommune 
 Vi har medlemmer der repræsenterer DH i forskellige udvalg og bestyrelser  

 
Vi har i årets løb opnået presseomtale om flere problemstillinger, f.eks de ældre medlemmers 
udelukkelse fra Lejbjergcentrets dagtilbud, prisstigningen på leje af Lejbjergs svømmehal, 
tilgængelighed, privat rådgivning, og forskellige enkeltsager, der påviste den stigende tendens til 
afslag på vores handicapkompenserende ydelser.  
 
I det forløbne år har vi fortsat arbejdet på at opnå en bestyrelse, hvor alle bestyrelsesmedlemmer 
tager aktiv del i arbejdet. Alle bestyrelsesmedlemmer har bidraget med ”noget” i det forløbne år - 
svarende til det enkelte bestyrelsesmedlems interesser, kompetencer og ikke mindst deres kræfter. 
Det har været super flot. MEN, der er stadig et slip, mellem de forventninger i medlemmer har til 
os, de forventninger bestyrelsen har til vores fælles bedrifter og det vi i praksis magter.  
 
Mange tidskrævende opgaver er skjulte og ofte medfører vores forskellige tilbud ekstra arbejde i 
baglandet, for mig, for kasseren, eller for tovholderen på henholdsvis tirsdagsklub og aktiviteter. 
Det er fortsat nødvendigt, at bestyrelsen styrkes både på de praktiske og de administrative 
opgaver.   
 
I medlemmer har høje forventninger til os og vi har gjort hvad vi kunne, for at indfri dem. Vi har 
nået alt det nævnte, selv om vi har haft bestyrelsesmedlemmer der i perioder har været helt eller 
delvist fraværende, på grund af sygdom, indlæggelser mv. Det er desværre et uundgåeligt vilkår i 
en forening som vores. 
 
Jeg vil gerne sige tak, både til bestyrelsen, vores ansatte og ikke mindst vores uundværlige 
frivillige udenfor bestyrelsen. At være en aktiv lokalafdeling i Dansk Handicap Forbund er et 
holdarbejde og i har alle ydet en stor og flot indsats.  
 
Desuden vil jeg sige tak til jer medlemmer, der har støttet op om afdelingens aktiviteter og bidraget 
med jeres input.     

/LM 
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Fremtidigt arbejde  
De udfordringer vi arbejder med her i DHF Aalborg, arbejder man også med i mange andre DHF 
afdelinger og såmænd også i vores hovedforbund. Hovedforbundet har, i forlængelse af den nye 
direktørs ansættelse, igangsat en proces sidste år, hvor vi skal finde ind til kerneværdierne i Dansk 
Handicap Forbund – hvem er vi og hvad vil vi?  
 
Dette arbejde handler om DHFs overordnede profil og mål, men i høj grad også om vores lokale 
arbejde. Vi er jo en delmængde af det store DHF. I den kommende periode vil bestyrelsen 
koncentrere arbejdet om værdierne – vi skal også ind til kernen i vores lokale arbejde.  
 
DHF er forskellig fra flere af de andre handicaporganisationer, fordi vi er en medlemsstyret 
organisation. Vi har ikke læger eller andre eksperter til at tale vores sag. DHF er den rummelige 
”fagforening” og ”familie” for alle os med et bevægelseshandicap. DHF er vores talerør og 
vagthund, vores rådgiver og vejleder. DHF er også myndighedernes respekterede modpart og 
sparringspartner.  
 
Det er en flot ramme, som vi skal udfylde lokalt. I arbejdet med værdierne tvinges vi til, at se på os 
selv og tage stilling til alt det, vi og i ønsker, og det vi faktisk gør. Formålet er, at vi i bestyrelsen  
skal kunne prioritere mere målrettet og rigtigt. Derfor skal vi også styrke vores kompetencer og så 
vidt det er muligt, deltage i de kurser forbundet udbyder til os. I foråret har vi f. eks planlagt at 
sende bestyrelsesmedlemmer på tillidsmandskurset.  
 
I efteråret er der kongres og her skal resultatet af ind til kernen, forbundets overordnede 
startegiplan, vedtages. Vi skal naturligvis deltage. 
 
Men, til det lidt mere jordnære, for vi skal jo også holde afdelingen kørende..... 
 
På det seneste bestyrelsesmøde besluttede vi, at vi igen vil ansætte en gennemgående vært til 
tirsdagsklubben. I nogle år har vi forsøgt at drive klubben alene på frivillige kræfter, men vi må 
erkende, at det ikke fungerer tilfredsstillende. Fra bestyrelsens rækker kan vi ikke mønstre en 
person, med de fornødne kompetencer og kræfter til opgaven, og vi har ikke kunnet finde en 
frivillig udenfor bestyrelsen. Vi håber, at vi med en ansat vært får frigivet ressourcer,  så 
værtsfunktionen og cafeen fremover ikke vil tage så meget af bestyrelsens tid og kræfter.   
 
Hvad angår undervisningen er det med skiftet til DOF ikke lykkedes, at skabe den ønskede 
udvikling og etablere de nye undervisningstilbud, der var formålet. Bestyrelsen skal det kommende 
år arbejde med undervisningstilbuddet, herunder om det skal nytænkes, eller om det blot skal 
opretholdes med de eksisterende hold. En periode har vi lagt ekstra ressourcer i annonceringen af 
undervisningen. Men, idet vi ikke har opnået den ønskede nytilgang, er det bestyrelsens indstilling 
at ophøre med den ekstra annoncering, indtil vi evt. har et andet tilbud. 
 
Planen er, at vi fortsætter med tirsdagsevents og vi vil fortsat arbejde med, hvordan vi kan skabe et 
attraktivt klubtilbud i DHF Aalborg, der svarer til jeres behov. 
 
Vi har allerede annonceret en række af de kommende aktivitetstilbud og arbejder nu på tilbud for 
2013. Nu i april måned skal vi se dilletantteater og spise lækker middag, i maj skal vi med bus til 
rhododendronparken, i september skal vi smage på øl og vi skal også i zoo, i oktober kommer Eva 
Jørgensen og fortæller om da ægtefællen fik ALS, i november har vi juleafslutning med kor og i 
december har vi igen banko. Mon ikke, at der er noget for enhver smag? 
 
På det handicappolitiske område er der næppe tvivl om, at vi kommer i arbejdstøjet og vi skal være 
skarpe. Vi ved, at de kommunale kasser er trængte, og vi er bekymrede for, at der er 
opstramninger i vores handicapkompenserende ydelser på vej. Vi vil deltage i DH-arbejdet, være 
aktive i handicaprådene og naturligvis samarbejde med vores eget DHF-netværk.  
 
Vi vil også fortsat arbejde for, at være til rådighed med hjælp og støtte til det enkelte medlem. Vi får 
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et stigende antal direkte henvendelser fra medlemmer og ligeså får rådgivningsteam henvendelser. 
Problemstillingerne er til tider meget komplekse og vi har et tæt samarbejde med rådgivningen, 
som jeg selv er en del af.    
 
Vi skal også arbejde med lokalbladets profil og her har jeg en opfordring. Hvis du er god til at 
skrive eller fotografere, og gerne vil hjælpe med at lave vores blad, så hører vi meget gerne fra dig. 
Ud fra det seneste blad at dømme, er annoncørkrisen ved at være ovre – der er i hvert fald et 
imponerende antal lokale annoncer. Støt vores annoncører og fortæl gerne, at i har set deres 
annonce, vi har brug for, at de bliver ved med at støtte os....   
  
Og mens jeg er ved opfordringerne – du behøver ikke være med i bestyrelsen, for at deltage i et 
udvalgs arbejde. Så sig til, hvis du har lyst til at yde en indsats. 
 
Den 19. maj har vi i øvrigt planlagt en tilgængeligheds-event i Aalborg sammen med 
ergoterapeutskolen. Eventen er ikke planlagt nærmere endnu, men tanken er, at vi skal skabe 
fokus på byens tilgængelighed med et glimt i øjet. Det bliver også en anledning til at synliggøre 
DHF Aalborg. Synligheden er det sidste aspekt af det fremtidige arbejde, som jeg vil fortælle om.  
 
Vi skal nemlig arbejde på at blive mere synlige. Vi skal være flere medlemmer og vi skal også 
tænke på, at skal skaffe midler til afdelingen – vi kan ikke alene sætte vores lid til et stort 
kommunalt drifttilskud eller vores hensatte midler. Vi må være forberedte på, at der fremover vil 
forventes mere af os selv.  
 
Da vi solgte Handicap Jul i vinter, fik vi et pænt lille overskud og vi fik en masse PR som 
sidegevinst. Vi vil gerne sælge Handicap Jul igen, men ærlig talt, vi orker det ikke, hvis bestyrelsen 
stort set skal trække læsset alene. Det er endnu ikke besluttet, hvad vi skal vedr. Handicap Jul i år, 
men skal vi sælge det, skal vi have aktiv hjælp fra flere medlemmer.  
 
Alt i alt, der er masser af arbejdsopgaver og bestyrelsen er indstillet på, at det kommende år skal 
blive et rigtig godt DHF Aalborg år! 
 

/LM 


