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Det har som sædvanligt været et travlt år for bestyrelsen 

 

 Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder og desuden mødes det meste af bestyrelsen 

hver tirsdag her på LC. 

 Tirsdagsklubben kører stillevidere med de sædv. Hold. Der er en faldende 

deltagelse(som sædv.) på holdene. Vi har dog valgt at lade holdene fortsætte da de 

udgør en ramme for den øvrige klubaktivitet 

Til gengæld er vi en lille flok der trofast mødes i klubben. Vi har her forskellige aktiviteter. 

Kortmageri, syning og senest pileflet, som Susanne ”underviser” i. 

Vi har haft stor glæde af Jesper, der dog (desværre) har meddelt at han stopper på 

grund af sit arbejde. 

 Der har i årets løb været en lang række af arrangementer. 

Øster Uttrup Dilletanterne 

Tysklandstur 

Minibanko 

Grillaften 

Harmonikaaften 

Tur i Zoo 

Ølsmagning 

Juleafslutning med Saltum Kirkekor 

Julebanko 

Foredrag med DKs mindste mand 

Turen i Zoo fik ikke så stor tilslutning, så derfor holder vi en pause med det. 

 

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. 

 Vores FB profil (DHF Aalborg) kan kun anbefales. 

 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) 

 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. 

 

Handicappolitisk 

 Vi har deltaget aktivt i handicaprådene i både Aalborg og Jammerbugt Kommuner. 

Desværre er vi ikke repræsenteret i det ny Handicapråd i Aalborg 

 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 DHF Aalborg ikke være særligt synlige 

for omverdenen. 

 

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

Aalborg til det vi er. 

Og også tak til jer medlemmer, der bakker op om vores aktiviteter. 

Fremtidigt arbejde 

Det forgangne år har jo været fyldt med aktiviteter, og det bliver ikke mindre fremover. 

Planlægningen for de kommende 12 måneder er næsten på plads, 

Alle kommende aktiviteter vil løbende blive beskrevet i vores medlemsblad, på vores 

hjemmeside og endelig på vores FB profil. (IT kursus) 

Vi vil aktivitetsmæssigt koncentrere os om det medlemsnære. Det har vist sig succesfuldt det 

foregående år, og jeg håber den tendens fortsætter. 

Dilettant, sommerbanko, grillaften, harmonika og en tur til Slettestrand er på programmet. 

Lotte har hidtil bestyret vores hjemmeside, men da hun jo ikke længere er en del af bestyrelsen, 

har hun ikke haft de samme muligheder for at holde den opdateret. Dette er ikke Lottes fejl. For 

at rette op på den manglende opdatering vil Thomas fremover have som opgave at holde siden 

ajour. 

Man må meget gerne hjælpe til og lede efter fejl, så vi kan slå ham i hovedet. 



 
 

Vi skal også arbejde videre med vores medlemsblad, så det stadig er interessant og 

vedkommende. Vi vil rigtig gerne have ideer og forslag til emner vi kan tage op. 

 

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

fremover kommer med opgaver, der skal løses. 

Her tænker jeg især på bisidderopgaver, som bliver en mere og mere vigtig del af DHFs profil 

udadtil. 

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

kommunerne gør at vi må være på vagt overfor urimelige besparelser på handicapområdet. 

Vi skal styrke samarbejdet med andre handicaporganisationer, og sammen med den søge 

indflydelse. 

Ud over alt det nævnte, skal vi jo også huske at have tid til at være os selv 

 

Peter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


