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Generalforsamling 2013 

Et år er ikke lang tid – jeg synes i hvert fald, at vi lige har afholdt generalforsamling. 

 

Det sidste år har, som sædvanligt været travlt år for bestyrelsen, samtidig med at det har været 

et år, hvor vi har kunnet drage fordel af hele tiden at være på forkant med planlægning. Et 

resultat af tidligere års arbejde. 

Jeg vil nu kort beskrive årets forløb: 

 Der er afholdt 8 bestyrelsesmøder samt et hav af møder i udvalgene. 

 Vi har haft vores tirsdagsklub, der har sit eget stille liv. Der har vi for øvrigt en 

nyskabelse, idet det er lykkedes at finde en cafébestyrer, JESPER, som styrer slagets 

gang med mild hånd. 

 Der er i forbindelse med tirsdagsklubben blevet udbudt undervisning i IT, håndarbejde, 

personlig udvikling og bevægelse i varmt vand som 28 medlemmer deltager i + de 

selvkørende værksteder med porcelænsmaling og træsløjd. 

Jeg vil lige nævne at IT holdet har hængt i en meget tynd tråd, hvilket er mig uforståeligt, idet 

samfundet om få år vil være papirløst uanset om vi kan lide det eller ej. Vi reddede dog holdet 

på målstregen, ved at sende 2 bestyrelsesmedlemmer på kurset, idet vi syntes de trængt til en 

opgradering. 

 Vi har i årets løb haft en række arrangementer; 

Øster Uttrup Forsamlingshus med dilletant og spisning 

Bustur til Rhododendronparken i Brønderslev afsluttet med kaffebord 

Aftentur i Zoo 

Foredrag med Eva Jørgensen. På sidste generalforsamling var der megen debat om man burde 

give sig i kast med sådant et arrangement. 

Man kan sige at pessimisterne vandt, idet der i den grad manglede opbakning fra 

medlemmerne. Det nytter ikke, at man efterlyser nytænkning m.h. til aktiviteter, samtidig med at 

man nærmest boykotter nyt. 

Juleafslutning 

Julebanko – Tak til Jette og Trine for indsatsen med gevinster. 

Vores rejseforedrag og foredrag om kost og ernæring, måtte desværre aflyses på grund af 

manglende opbakning. – Surt, fordi der ligger et stort arbejde forud for arrangementer også 

selvom de må aflyses.. 

 Denne generalforsamling 

DHF Aalborg (og Jammerbugt) er ikke kun medlemsaktiviteter. Der bliver lagt et kæmpe arbejde 

i mange andre ting. 

 Der udsendes 4 lokale medlemsblade hvert år. Der ligger et betydeligt arbejde bag hvert 

blad. 

 Der er oprettet en FB profil (DHF Aalborg) som jeg kun kan anbefale. 

 Der bliver brugt mange kræfter på at administrere afdelingen, og søge om midler og 

tilskud. 

 Vi har været repræsenteret på flere seminarer og møder rundt omkring. 

 Deltaget i møder i DHF region Nord 

 Deltaget i DHF kongres i efterårsferien. Her blev der i øvrigt vedtaget nogle 

vedtægtsændringer, der gør at vores vedtægter er blevet revideret (omdelt) 

De rettede vedtægter vil blive bragt i vores næste blad og på vores hjemmeside. 

 Deltaget på DHF tillidsmandskursus (Eva og Undertegnede) 

 Flere af vores medlemmer er en del af DHF´s bisidderkorps, hvor de yder en stor 



 
 

indsats. Det er mest styret fra hovedforbundet, men jeg har fået at vide, at der er en 

stigende efterspørgsel efter hjælp fra bisiddere. 

 Lotte er en del af DHF´s rådgivningsteam 

Handicappolitisk 

 Vi er repræsenteret i Danske Handicaporganisationer og handicaprådene i både Aalborg 

og Jammerbugt. 

 Deltaget i diverse seminarer og møder. 

 Besvaret henvendelser fra presse og andre 

 Deltaget i DH udvalg og bestyrelser 

Meget af det sidste jeg her har nævnt, er jo ikke synligt for vores medlemmer, men uden den, 

ofte tidskrævende) indsats der er ydet, ville der faktisk ikke være meget DHF Aalborg tilbage. 

Jeg vil bede jer om at huske at vi i bestyrelsen med flere, jo også kun er en slags mennesker, 

der af og til må melde fra af forskellige årsager. 

Til slut tak til mine bestyrelseskolleger, tillidsfolk, ansatte og frivillige for det arbejde der gør DHF 

Aalborg til det vi er. 

Fremtidigt arbejde 

Som jeg nævnte i min beretning er vi på forkant med planlægningen af aktiviteter, og resten af 

2013 aktiviteter er faktisk allerede planlagt for længe siden. 

Det betyde ikke at den ny bestyrelse kan læne sig tilbage og slappe af, for vi skal til at arbejde 

med næste års aktiviteter lige så snart vi har konstitueret os. 

Jeg vil lige opsummere det der allerede er planlagt i år 

 20. marts  dilletant i Øster Uttrup  

 28. maj  Tysklandstur 

 04. sep. Aftentur i Zoo 

 04. okt. Øl smagning (oktoberfest) 

 Juleafslutning og Julebanko 

 

Vi skal arbejde på at styrke vores Tirsdagsklub og aftenskole, så det ikke lige så stille ”sover 

ind” på grund af manglende tilslutning. 

Vores kære hovedforbund vil sikkert også holde os beskæftigede. Vi må forvente at de også 

fremover kommer med opgaver, der skal løses. 

Vores korps af bisiddere kan, ifølge hovedkontoret, se frem til en øget efterspørgsel efter deres 

hjælp, og jeg synes vi skal udnytte det til at markedsføre DHF. 

Handicappolitisk kommer vi fremover til at møde store udfordringer. Trængt økonomi gør, at 

kommunerne leder med lys og lygte efter områder, hvor de kan spare, og handicapområdet er 

et af de områder vi også fremover må forvente, vil stå for skud. 

Det er så vores opgave gennem samarbejdet i DH, samarbejdet i regionen, og vores 

repræsentation i handicaprådene at påvirke denne udvikling. 

Vi skal også arbejde med vores lokalblad, så det stadig er interessant og vedkommende. Det er 

høj grad også et ansigt udadtil, idet det bliver læst viden om. 

Ud over alt det nævnte, skal vi jo også huske at være til rådighed for vores medlemmer. Det 

sker ikke så sjældent, at et af vores medlemmer har brug for hjælp og henvender sig. Hvis vi 

ikke kan hjælpe med problemet selv, sender vi den videre i systemet, enten til bisidderne eller 

rådgivningsteamet. Ofte er det dog sådan at man blot skal lægge øre til og snakke tingene 

igennem.  

Der er masser af opgaver og aktiviteter og opgaver at tage fat på, men jeg vil lige minde alle om 

at vi skal huske at være gode ved os selv og også have det lidt sjovt. 

 

Peter 


