Beretning generalforsamling 2016.
Det har Været et forholdsvis stille og roligt år i bestyrelsen


Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder.



Tirsdagsklubben kører videre med de sædv. hold. Der er en stabil (meget lav) deltagelse
på holdene. Både IT- og Skindarbejdeholdene mangler deltagere, Vi har dog valgt at lade
holdene fortsætte da de udgør en ramme for den øvrige klubaktivitet.
DOF hals er gået konkurs. Det betyder, at svømmeholdene er stoppet med øjeblikkelig
virkning. Der arbejdes på en løsning, så svømmerne kan fortsætte til efteråret – antagelig
i FOKUS regi.
Desuden er der nogen der ikke går på hold, men mødes i cafeteriaet. Det er mest til snak
og forskellige aktiviteter.
Vi har fundet en ny cafevært, Lone som vi er meget glade for



Der har i årets løb været en række arrangementer.
Øster Uttrup Dilletanterne
Minibanko
Tur til Tyskland
Grillaften
DHF’s 90 års fødselsdag + Regionsfest
Juleafslutning med FOA koret
Julebanko

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


Der udsendes 4 lokale medlemsblade hvert år. Der ligger et betydeligt arbejde bag hvert
blad, og jeg mangler i den grad en, der vil påtage sig en redaktøropgave.



Vores FB profil (DHF Aalborg) og den landsdækkende FB side er et besøg værd. Jeg er
administrator på begge (mere arbejde)



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



Vi har vores egen hjemmeside.
Dansk Handicap Forbund Aalborg og Jammerbugt
Formand Peter Klitgaard – Ørnevej 19 – 9460 Brovst
Tlf. 29 93 12 62
mail: pk.tranum@gmail.com



Deltaget i møder i DHF region Nord, hvor jeg er stærkt involveret som
regionsrepræsentant – især efter at Willy har meldt sig syg.



3 fra bestyrelsen er en del af DHF´s bisidderkorps, hvor de yder en stor indsats.

Handicappolitisk


Vi/jeg har deltaget aktivt i handicaprådet og DH arbejdet i Jammerbugt Kommune. Dels
som brugerrepræsentant, når kommunen har haft noget i offentligt udbud, men også med
tilgængelighed. I Aalborg varetager Christian Sørensenvores interesser. Han deltager
f.eks. i DH Aalborgs årsmøde i dag.



Deltaget i diverse seminarer og møder.



Besvaret rigtig mange henvendelser fra presse og andre.
Det er ikke kun det der er synligt for vores medlemmer, der giver arbejde, men uden den,
(ofte tidskrævende) indsats, ville DHF Aalborg ikke blive hørt i samme grad, som vi
bliver.

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

