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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 stille videre med de sædv. hold. Der er en stabil (lav) deltagelse 

(som sædv.) på holdene. Især IT holdet mangler deltagere. 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 hver tirsdag. Der er rigtig meget snak og 

forskellige 

aktiviteter. 

Vi fandt en afløser for Jesper til at bestyre cafeen (Abdi), men ligesom Jesper blev han 

arbejdsramt, 

og måtte stoppe. Vi leder derfor med lys og lygte efter en ny. 

Der har i årets løb været en række arrangementer: 

Øster Uttrup Dilletanterne 

Slettestrand 

Minibanko 

Grillaften 

Harmonikaaften 

Juleafslutning med Saltum Kirkekor 

Julebanko 

DHF kongres 2014. 

DHFs kongres blev afholdt i oktober. Fra Aalborg deltog Eva, Ann de Place, Kirsten Kjølby og 

jeg. 

Kongressen var præget af DHFs økonomi. 



 
 

Der var udarbejdet et forslag på ny struktur i DHF, baseret på meget store besparelser. Forslaget 

dannede grundlag for at kreditorerne (herunder fondene) havde sagt ja til fortsat at støtte os. 

På trods af forslagets vigtighed, blev det nedstemt af kongressen, og dermed var DHFs fremtid 

igen særdeles usikker. Ganske vist blev der vedtaget et alternativt forslag, men uden de 

nødvendige besparelser. På det tidspunkt så jeg i ånden at de 770.000 kr., vi har bundet i 

hovedforbundet, var tabt, hvilket ville være en konsekvens af en konkurs. På den baggrund, traf 

bestyrelsen (min ide) efter kongressen at eftergive en del af vores tilgodehavende (arvemidler 

263.000) 

Det er efterfølgende lykkedes vores direktør, Jens Bouet, at opnå en ny aftale med kreditorerne 

og især fondene som holder hånden under DHF. 

Vi skal måske være glade for, at man skylder så mange penge væk, at det vil påføre kreditorerne 

store tab ved at erklære os konkurs, men for et privat firma var det aldrig gået. Uanset hvordan 

det går, må vi nok indstille os på at der går en rum tid, inden vi kan få glæde af de midler, der er 

bundet i hovedforbundet. 

Meget andet end medlemsaktiviteter 

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

mange andre ting. 

• Mit smertensbarn medlemsbladet. - Der udsendes 4 lokale medlemsblade hvert år. Der ligger et 

betydeligt arbejde bag hvert blad, men jeg mangler i den grad ideer og bidrag til bladet. Det er 

svært at blive ved med at finde på. Jeg ved godt, at jeg på sidste generalforsamling lovede at 

finde en løsning på at få indlæst bladet på CD, og jeg troede egentlig jeg havde fundet løsningen 

– Det går bare ikke altid som præsten prædiker i kirken. Findes der en der vil påtage sig 

indlæsning af bladet? Min tid rækker ikke. 

• Vores FB profil (DHF Aalborg) kan kun anbefales. Jeg prøver at lægge aktuelle indslag ind, 

ligesom vores større arrangementer også er på når vi nærmer os tiden for afvikling. 

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

• Thomas har overtaget Hjemmesiden og er flittig til at opdatere den (- medlemsblad) 

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

• Deltaget i møder i DHF region Nord, hvor jeg er gået hen og blevet regionsrepræsentant 

(næste årsmøde er den 28. april i Vrå) 

• 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/jeg har deltaget aktivt i handicaprådet og DH arbejdet i Jammerbugt Kommune. Blandt 

andet er jeg med i en arbejdsgruppe der arbejder med udbud på handicapområdet (hjælpemidler, 

hjemmepleje og drift af plejehjem). Desværre er vi ikke repræsenteret i Aalborg men bestyrelsen 



 
 

har udpeget en ny repræsentant, Christian Sørensen, og jeg er ret sikker på at han på sigt får 

genetableret vores indflydelse her. 

• Deltaget i diverse seminarer og møder. 

• Besvaret rigtig mange henvendelser fra presse og andre. Senest fra Aalborg Kommune, der 

gang i et projekt om at gøre noget af Lundby bakker tilgængelig for bevægelseshæmmede. 

Hvis der blandt de fremmødte er nogen, der kunne have interesse i at deltagei dette projekt, hører 

jeg gerne fra jer. 

• Torsdag den 5. marts deltog jeg sammen med Willy fra Hals i et møde med Rådmand Thomas 

Krarup og myndighedschef Ove G.Jensen. Mødet var kommet i stand på W og min foranledning, 

fordi vi ønskede at drøfte problemer vores medlemmer oplever i forhold til Aalborg Kommune. 

Mødet forløb i en særdeles god stemning, og der blev både lyttet og noteret. Blandt emnerne vi 

nåede var plejehjem i nærområdet/mulighed for at blive sammen, samspillet mellem 

handicapkørsel og hjemmepleje, handicapkørsel generelt (mulighed for flere ture) og 

ledsagerordning (for få timer og hvorfor skal man pludselig skifte ledsager). Som i kan høre, er 

det jo ikke kun det der er synligt for vores medlemmer, der giver arbejde, men uden den, (ofte 

tidskrævende) indsats, ville DHF Aalborg ikke have den indflydelse vi rent faktisk har. 

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. 

Peter 

 


