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Det er måske et lidt slidt udtryk, men jeg synes 
altså at tiden går alt for stærkt.

Det er allerede et år siden jeg trådte til som 
formand efter Lotte. For mit vedkommende 
har det været et særdeles travlt og spænden-
de år. Ikke fordi jeg synes jeg lavede lidt før, 
men formandsposten føjer nu en del til en i 
forvejen travl hverdag.

Efteråret præger både vejr og landskab, og er 
en periode, hvor der sker rigtig meget både 
internt i vores egen lille forening og i verdenen 
omkring os.

Kommunernes budgetter er nu på plads, og 
tilsyneladende ser det ud til at handicapområ-
det slipper nådigt denne gang. Når jeg skriver 
tilsyneladende, er det fordi man tydeligt kan 
mærke at der står et kommunevalg for døren.

Både i Aalborg og Jammerbugt har man valgt 
ikke at sætte navn på besparelser (man kalder 
det ganske vist noget andet, men for mig er 
det reelt besparelser) før de ny kommunalbe-
styrelser er tiltrådt. Man kan kun frygte det er 
upopulære besparelser, der ville koste stemmer, 
hvis de blev offentliggjort inden valget.
Desuden lurer BPA spøgelset jo stadig i Aalborg.

I vores egen lille andedam har bestyrelsen haft 
travlt med at få næste års aktiviteter planlagt.
Det bliver en blanding af nyt og gammelt, og 
der bør være noget for enhver smag.

I kan læse mere herom inde i bladet, hvor i 
også kan fi nde en aktivitetsoversigt for første 
halvår 2014.

Peter

Kære medlem

Mød Danmarks mindste mand
Dan Jacobsen
Halv højde – helt liv.

Du kender ham fra TV2´s BS og Outsiderne.
Nu får du muligheden for at møde ham live 
på Lejbjergcentret, hvor han vil fortælle om sit liv.

Onsdag den 26. februar kl. 19.00 – 21.00

Der bliver serveret kaffe og kage
Pris: 50 kr. pr. deltager

Tilmelding senest 19. februar til:
Eva: Tlf. 2325 0677, email: evacop53@gmail.com
Peter: Tlf. 2993 1262, email: pk.tranum@gmail.com
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Aftentur i Zoo
En af de tilbagevendende aktiviteter, er den 
årlige tur i Zoologisk Have med guidet rund-
visning.

I år var ingen undtagelse, og den 4. septem-
ber mødtes 21 af vores medlemmer ved Re-
staurant Skovbakken, hvor vi fik en sandwich 
og kaffe med kage.

Da vi havde spist, dukkede vores guide op, og 
i det herlige vejr begyndte vi vores rundtur.

Guiden, som nu er pensioneret, har været dy-
repasser i haven i mange år, og kan derfor for-
tælle en masse historier om havens dyr.

Selvom vi efterhånden har været på en del 
rundvisninger, er der altid noget nyt at høre 
hver gang.

Spørgelysten var stor, og vi havde alle en dejlig 
dag, der sluttede kl. ca. 19.30.

På grund af den noget begrænsede tilslut-
ning, har vi i bestyrelsen besluttet, at holde 
en pause med turene i Zoo. Så må vi se om 
interessen for arrangementet bliver større igen 
om et par år.

Eva
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Glimt fra zoo
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Ølsmagning den 4. oktober
Skulle egentlig have været afholdt sidste år. 
Men på grund af nogle misforståelser om-
kring booking, måtte vi aflyse i sidste øjeblik.

I år lykkedes det. Vi havde lavet en aftale med 
Torsten Hansen, øl entusiast fra Løgstør, der 
havde lovet at medbringe 8 meget forskellige 
slags øl.

Torsten fortalte en historie om hver af de øl, 
han havde medbragt, og på den måde blev vi 
indviet i øl brygningens mysterier.

Vi lærte om de forskellige gærtyper, om malt 
og om humle. Der blev duftet ivrigt til de med-
bragte prøver, og smagt på de forskellige øl.

Efterhånden som aftenen skred frem hyggede 
de fremmødte sig mere og mere. Måske var 
det øllets virkning idet nogle af dem havde en 
temmelig høj alkoholprocent (op til 10 %).

På et tidspunkt lagde jeg mærke til, at der var 
nogen der fandt stor fornøjelse i, at placere en 
masse tomme flasker foran Formanden og så 
bagefter tage billeder af det (fy Eva).

Da Torsten var færdig med sit foredrag, var 
der mulighed for at købe de prøvesmagte øl 
med hjem, hvilker der var mange der benyt-
tede sig af.

Eva/Peter
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Glimt fra ølsmagning
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Indkaldelse til ordinær 
generalforsamling i DHF Aalborg

Onsdag den 19. marts 2014, på Lejbjergcentret
 

Aftenens program

Kl. 17.30 - 17.55: 
Ankomst og registrering

Kl. 18.00: 
Spisning

Kl. 18.45: 
Generalforsamling

Dagsordenen i henhold til vores vedtægter

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Beretning

5. Regnskab

6. Indkomne forslag

7. Fremtidigt arbejde

8. Valg af bestyrelse

9. Orientering fra regionsrepræsentanterne

10. Eventuelt

Tilmelding til spisning, senest den 13. marts 2014 til: 
Eva tlf. 2325 0677, email: evacop53@gmail.com, 

Peter tlf. 2993 1262, email: pk.tranum@gmail.com
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Aftenskole og tirsdagsklub
Vi starter igen efter juleferien tirsdag, den 7. 
januar.

Forårets udbud af aftenskolehold bliver:
Personlig Udvikling (Fokus)
Computer for alle (Fokus)
Håndarbejde (Fokus)
Bevægelse i varmt vand (DOF Hals)

Hold i øvrigt øje med den husstandsomdelte bro-
chure fra FOKUS. Der vil holdene være omtalt.

Vi har klubaften på tirsdage hvor der er under-
visning. Her har du mulighed for at møde an-
dre medlemmer af DHF Aalborg og der vil hver 

gang være et bestyrelsesmedlem til stede. Be-
styrelsesmedlemmet kan vejlede dig, hvis du 
har et problem relateret til dit handicap og 
står naturligvis til rådighed som din kontakt 
til lokalbestyrelsen og alle andre dele af Dansk 
Handicap Forbunds organisation.

Det er muligt at købe øl/vand, kaffe og en bid 
brød til rimelige priser.

Har du spørgsmål om aftenskole og tirsdags-
klub, kan du altid kontakte mig på telefon 29 
93 12 62 eller Thomas på telefon 20 77 06 66

Peter

Jægerum Søpark
For nogen tid siden (blad 4/2011) bragte vi en 
artikel om Madpakkehuset ved Jægerum Sø-
park, og om hvor galt det kan gå med tilgæn-
geligheden, når en bygherre får dårlig, eller 
direkte forkert, rådgivning.

Vi lovede også at følge op på sagen, men først 
forleden faldt min vej forbi og til min store 
glæde (og overraskelse) havde man taget sa-
gen alvorligt, og fulgt nogle af mine råd.

Der var blevet lavet en lang flisebelagt opkør-
sel fra parkeringspladsen så der nu er mindre 
end 5 % stigning. Desuden var flisebelægnin-
gen foran døren til toilettet blevet hævet, og 
der er nu niveaufri adgang

Træerne vokser dog ikke helt op i himmelen. 
Der er nemlig endnu ikke armstøtter ved toi-
lettet, og en papirholder er stadig placeret så 
der ikke er frit ved siden af toilettet.

Jeg har dog forhåbning om, at man med en 
fornuftig snak med de ansvarlige, også får løst 
de sidste problemer. 

Peter
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Valg til Handicaprådet og 
Det Lokale Beskæftigelsesråd
I forbindelse med kommunalvalget er der valg til 
såvel Handicaprådet som Det Lokale Beskæftigel-
sesråd (LBR). For en ny 4-årig periode skal der 
vælges medlemmer og personlige stedfortræde-
re. I begge råd er der mulighed for at få indflydel-
se på handicappolitikken i Aalborg Kommune.

For Handicaprådet skal der vælges personer 
fra Danske Handicaporganisationer (DH) Aal-
borg, kommunale embedsmænd og politike-
re. Fra DH skal der vælges 7 medlemmer og 7 
personlige stedfortrædere.

For LBR skal der vælges personer fra DH Aal-
borg, byrådet, Integrationsrådet, Erhvervsrå-
det og forskellige interesseorganisationer. Fra 
DH Aalborg skal der vælges 2 medlemmer og 
2 personlige stedfortrædere til LBR. 

Formålet med Handicaprådet og i LBR 
Handicaprådets opgave er at forbedre for-
holdene for borgere med handicap i Aalborg 
Kommune. 

Formålet med LBR er at styrke den forebyg-
gende indsats for borgere, der har svært ved 
at klare sig på arbejdsmarkedet.

Arbejdet i Handicaprådet og LBR 
Handicaprådet er rådgivende for byrådet og 
skal høres i alle sager vedr. borgere med handi-
cap. Det kan være sager om f.eks. bostøtte, fy-
sioterapi, madservice, tilgængelighed, kollektiv 
transport og bo- og dagtilbud. Konkret udar-
bejder Handicaprådet et høringssvar til byrådet, 
som byrådet så kan vælge at lytte til eller ej.

Handicaprådet følger, vurderer og kommente-

rer vilkårene for alle grupper af borgere med 
handicap i kommunen. Rådet kan også frem-
sætte forslag på alle kommunens områder, 
men kan ikke tage enkeltpersoners sager op, 
heller ikke klagesager.

Handicaprådet mødes en gang om måneden. 
DH’erne har et formøde, Handicapforumsmøde, 
før hvert rådsmøde. Her forbedres mødet.

LBR rådgiver jobcentret vedrørende arbejdsmar-
kedet. Staten giver hvert år LBR en bevilling til 
at støtte lokale forsøg, der understøtter indsatser 
over for de udsatte grupper på arbejdsmarkedet, 
hvor den hidtidige indsats ikke har været tilstræk-
kelig til at fastholde eller finde veje til beskæfti-
gelse. LBR udarbejder hvert år en plan for hvilke 
typer af initiativer, rådet vil støtte i løbet af året.

LBR mødes ca. hver anden måned.

Kompetencer til Handicaprådet og LBR
I Handicaprådet og LBR taler DH repræsentan-
ten på vegne af alle 32 medlemsorganisatio-
ner. Det betyder ikke, at DH’eren skal vide alt 
om alle former for handicap. Men det er vigtig 
at være indstillet på at opsøge og tilegne sig 
ny viden om mange handicaps og det er vig-
tigt med et kendskab til DH.

I Handicaprådet og LBR er dialogen i fokus. 
DH’eren skal med andre ord være en del af et 
DH team, som gennem dialog med byrådspo-
litikere og embedsmænd samarbejder om at 
forbedre levevilkårene for borgere med handi-
cap i kommunen.

DH repræsentanten er også lægmanden, som 
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ikke forventes at have den store faglige viden 
om paragraffer og regler. Det vigtige er at 
stille de rigtige spørgsmål. Men det kan dog 
være en fordel med et overordnet kendskab 
til den væsentligste lovgivning, såsom Service-
loven, Sundhedsloven og Lov om fl eksydelse. 
Det er vigtigt at vide, at der er meget læsestof 
til møderne i Handicaprådet og LBR.

Ulla Ringgren Nielsen

Jammerbugt
I Jammerbugt Kommune fungerer Handicap-
råd og LBR i store træk som i Aalborg.

Der dog nogle enkelte forskelle, som skyldes 
at Jammerbugt er en meget mindre kommune 
end Aalborg.

For eksempel skal der til handicaprådet bruges 
5 medlemmer samt 5 personlige stedfortræ-
dere, og der holdes minimum 4 møder om 
året.

Til det lokale beskæftigelsesråd skal der bru-
ges 2 medlemmer samt 2 personlige stedfor-
trædere.

Beskæftigelsesrådet afholder 5-6 møder om 
året.

Begge råd afholder hovedsagligt sine møder i 
arbejdstiden. Der bliver udbetalt diæter samt 
kørepenge.

Peter

Traditionen tro afholder vi Julebanko på Lejbjergcentret

Tirsdag den 3. december
Kl. 19.00 – 22.00

Første plade inkl. kaffe/te og brød koster 25 kr.
Efterfølgende plader koster 10 kr. pr. stk.

Som sædvanlig vil der være masser af gevinster, 
så tag familien eller en god ven med og se om i har heldet med jer denne aften.

Tilmelding ikke nødvendig.

Julebanko
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Juleafslutning

Tirsdagsklubben og aftenskolen holder juleafslutning på Lejbjergcentret

Tirsdag den 26. november
Klokken 19.30 til 22

Vi hygger med gløgg og æbleskiver.
Saltum Kirkekor kommer og underholder, og mon ikke der sniger sig 

et par julesange ind i programmet.

Arrangementet er for alle og ikke kun for de faste brugere af tirsdagsklubben, 
så mød endelig op. Det plejer at være en rigtig hyggelig aften.

Tilmelding ikke nødvendig.



2323

November
Tirsdag d. 5. oktober kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub
Tirsdag d. 12. oktober kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub
Tirsdag d. 19. oktober kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub
Tirsdag d. 26. oktober kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub / Juleafslutning

December
Tirsdag d. 3. december kl. 19.00-22.00 Julebanko

2014
Januar
Tirsdag d. 7. januar kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub
Tirsdag d. 14. januar kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub
Tirsdag d. 21. januar kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub
Tirsdag d. 28. januar kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub

Februar
Tirsdag d. 4. februar kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub
Tirsdag d. 11. februar kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub
Tirsdag d. 18. februar  Vinterferie
Tirsdag d. 25. februar kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub
Onsdag d. 26. februar kl. 19.00-21.00 En aften med Danmarks mindste mand

Marts
Tirsdag d. 4. marts kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub
Tirsdag d. 11. marts kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub
Tirsdag d. 18. marts kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub
Onsdag d. 19. marts kl. 18.45-22.00 Generalforsamling (spisning fra kl. 18.00)
Tirsdag d. 25. marts kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub

April
Tirsdag d. 1. april kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub
Mandag d. 7. april kl. 18.00 Dilettant med spisning og kaffe
   (Øster Uttrup Forsamlingshus)

Maj
Tirsdag d. 6. maj kl. 18.00-21.00 Mini Banko

Juni
Tirsdag d. 3. juni kl. 18.00-21.00 Grillaften

Hvor intet andet er nævnt foregår aktiviteten på Lejbjergcentret.

Hold øje med vores hjemmeside www.dhf-aalborg.dk 
for aktuelle oplysninger om aktiviteter!

Har du en god ide om en aktivitet kan du skrive til 
aktivitetsudvalget@dhf-aalborg.dk eller ringe til en fra bestyrelsen

Aktivitetskalender
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Ændrede vedtægter
På sidste generalforsamling, blev foreningens 
vedtægter gennemgået I beretningen. Der var 
sket nogle mindre justeringer som følge af 
nogle beslutninger på DHF´s sidste kongres.

Alle vores medlemmer bør egentlig have et 
eksemplar, så derfor bringes de i dette blad.

Vedtægter for 
Dansk Handicap Forbund Aalborg afdeling 

§ 1 Navn og hjemsted 
Stk. 1. Lokalafdelingens navn er Aalborg af-
deling. 

Stk. 2. Følgende kommuner hører under lo-
kalafdelingen: Aalborg og Jammerbugt Kom-
muner. 

Stk. 3. Lokalafdelingen hører under Region 
Nordjylland i Dansk Handicap Forbund. 

§ 2 Formål 
Stk. 1. Lokalafdelingen har til opgave at frem-
me forbundets formål inden for sit eget om-
råde i overensstemmelse med forbundets ved-
tægter, herunder at følge op på kongres- og 
hovedbestyrelsesbeslutninger på lokalt plan. 

§ 3 Godkendelse 
Stk. 1. Der kan kun være én lokalafdeling i én 
kommune. Hovedbestyrelsen træffer beslut-
ning om, at en lokalafdeling kan dække flere 
kommuner. En lokalafdeling, der dækker flere 
kommuner, skal arbejde hen imod at oprette 
en selvstændig lokalafdeling i hver kommune. 
Lokalafdelingen kan oprette en eller flere lo-
kale undergrupper. 

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at der 
kan være mere end én lokalafdeling i én kom-

mune. Disse lokalafdelinger skal i fællesskab 
stå for al kontakt til kommunen, andre myn-
digheder, Danske Handicaporganisationers 
(DH) kommuneafdelinger mv. 

Stk. 3. Lokalafdelingens vedtægter må ikke 
stride mod forbundets vedtægter. De skal for 
at være gyldige være godkendt af hovedbe-
styrelsen. Vedtægtsændringer, der ikke strider 
mod forbundets vedtægter, kan godkendes af 
landsformanden eller næstformanden. 

Stk. 4. Lokalafdelingens generalforsamling el-
ler bestyrelse kan ikke træffe bestemmelser 
eller foretage dispositioner, der er i strid med 
forbundets vedtægter eller med beslutninger, 
der er truffet af hovedbestyrelsen.

§ 4 Medlemskontingent 
Stk.1. Medlemskontingentet fastsættes af 
kongressen og opkræves af hovedkontoret. 

Stk. 2. Medlemmer, som – trods påkrav – er 
over seks måneder i restance med medlems-
kontingentet, kan udmeldes af vedkommende 
lokalafdeling igennem hovedkontoret. Med-
lemmer, som er over 12 måneder i restance, 
er at betragte som udmeldt. 

§ 5 Generalforsamling 
Stk. 1. Hvert år inden udgangen af april må-
ned afholdes lokalafdelingens ordinære gene-
ralforsamling. 

Stk. 2. Generalforsamlingen indvarsles af 
bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved 
meddelelse i medlemsbladet ’Handicap-nyt’ 
eller ved brev eller i lokalafdelingens medlems-
blad. Hovedkontoret og regionsrepræsentan-
terne skal ligeledes varsles. Indvarslingen skal 
indeholde en foreløbig dagsorden med mindst 
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følgende dagsordenspunkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Valg af stemmetællere 
4. Beretning 
5. Regnskab 
6. Indkomne forslag 
7. Fremtidigt arbejde 
8. Valg af bestyrelse 
9. Orientering fra regionsrepræsentanterne 
10. Eventuelt 

Stk. 3. Kun medlemmer med fysiske handicap 
har stemmeret på lokalafdelingens generalfor-
samling og kun ved personligt fremmøde. Dog 
kan forældre til børn under 18 år optages som 
stemmeberettigede medlemmer i forbundet 
gennem lokalafdelingerne. For medlemmer 
under 15 år udøves medlemsrettighederne af 
deres nærmeste pårørende eller værgen, jf. 
forbundets vedtægter § 3, stk. 2. 

Stk. 4. Alle medlemmer har taleret og er valg-
bare til tillidshverv. Medlemmer uden handi-
cap får ved tillidshverv samme rettigheder som 
medlemmer med fysiske handicap, jf. forbun-
dets vedtægter § 3, stk. 3. 

Stk. 5. Alle afgørelser træffes ved almindelig 
stemmeflertal. Til ændring af lokalafdelingens 
vedtægter kræves, at mindst 2/3 af lokalafde-
lingens fremmødte stemmeberettigede delta-
gere stemmer derfor. 

Stk. 6. På den ordinære generalforsamling af-
lægger formanden beretning om lokalafdelin-
gens virksomhed i det forløbne år.

Stk. 7. Senest 14 dage efter ordinær gene-
ralforsamling indsender formanden til ho-
vedkontoret en kortfattet beretning, under-
skrevet af formanden, om lokalafdelingens 
virksomhed i det forløbne år. 

Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan 
på samme måde indvarsles, når bestyrelsen 
finder det nødvendigt, eller når mindst 20 
% af lokalafdelingens stemmeberettigede 
medlemmer fremsætter motiveret begæring 
derom. 

§ 6 Bestyrelse 
Stk. 1. Lokalafdelingen ledes af en bestyrelse 
på mindst fem medlemmer. Disse vælges for 
to år ad gangen på den ordinære general-
forsamling, således at formand og mindst ét 
medlem vælges det ene år, og kasserer og 
mindst to medlemmer vælges det efterfølgen-
de år. (Første gang efter lodtrækning). Ligele-
des vælges for et år ad gangen to suppleanter. 
Genvalg kan finde sted. 

Stk. 2. Såfremt det ikke er muligt at vælge fem 
bestyrelsesmedlemmer, kan der i en periode 
gives dispensation af hovedbestyrelsen til at 
vælge en bestyrelse på tre medlemmer. Der 
skal efterfølgende arbejdes på at etablere en 
fuldtallig bestyrelse. 

Stk.3. Bestyrelsen kan udpege en kontaktper-
son / kontaktpersoner fra den kommune / de 
kommuner, der hører under lokalafdelingen 
og ikke er repræsenteret i bestyrelsen. 

Stk. 4. Lokalafdelingen tegnes af formand el-
ler kasserer. 

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forret-
ningsorden – herunder lokalafdelingens opde-
ling i undergrupper. 

Stk. 6. Lokalafdelingen skal med hjælp fra re-
gionsrepræsentanterne og forbundet arbejde 
hen imod at nedsætte et handicappolitisk 
udvalg i de kommuner, lokalafdelingen dæk-
ker. Det handicappolitiske udvalg skal arbejde 
med handicappolitiske spørgsmål til gavn for 
medlemmerne. 
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Stk. 7. Efter generalforsamlingen indkalder 
bestyrelsen alle interesserede medlemmer 
til en drøftelse om kommunens handicap-
politik, herunder arbejdet i det kommunale 
handicapråd og nedsætter så vidt muligt et 
handicappolitisk udvalg. Bestyrelsen afgør, 
hvem der skal vælges til Danske Handicap-
organisationers (DH) kommuneafdeling, og 
hvem fra lokalafdelingen, der skal indstilles 
til valg til DH’s kommunale repræsentatio-
ner. 

Stk. 8. Bestyrelsen udpeger repræsentanter til 
forbundets kongres, jf. forbundets vedtægter 
§ 8, stk. 2 og 3.

§ 7 Regnskab og hæftelse 
Stk. 1. Lokalafdelingens regnskabsår går fra 1. 
januar til 31. december. 

Stk. 2. Lokalafdelingens bestyrelse skal, for at 
opfylde lovgivningens krav til regnskabsaflæg-
gelse, vælge en statsautoriseret eller registre-
ret revisor, der skal foretage revision af regn-
skabet. 

Stk. 3. Regnskabet fremlægges i revideret 
stand af kassereren til godkendelse på den or-
dinære generalforsamling. 

Stk. 4. Lokalafdelingen indsender hvert år inden 
15. maj revideret regnskab til hovedkontoret. 

Stk. 5. Dansk Handicap Forbund er en for-
ening med begrænset ansvar. 

§ 8 Kontakt til hovedbestyrelsen og regionen 
Stk. 1. Hovedbestyrelsen er berettiget til 
at sende repræsentanter til alle lokalafde-
lingens møder. Regionsrepræsentanterne 
er berettiget til at deltage i alle lokalafde-
lingens arrangementer inden for regionens 
område. 

§ 9 Opløsning 
Stk. 1. Forslag til hovedbestyrelsen om lokal-
afdelingens opløsning skal for at være gyldig 
vedtages af en generalforsamling med 3/4 
majoritet efter forudgående skriftlig indkal-
delse med mindst 14 dages varsel til alle stem-
meberettigede medlemmer. Lokalafdelingens 
endelige opløsning kan kun ske med forret-
ningsudvalgets sanktion. Lokalafdelingen kan 
ikke udmelde sig af forbundet. 

Stk. 2. Lokalafdelingen kan desuden opløses, 
hvis dens virksomhed er i strid med forbundets 
vedtægter. Afgørelsen påhviler hovedbesty-
relsen, der ligeledes tager bestemmelse om, 
hvorledes lokalafdelingens aktiver skal afvikles. 
Hovedbestyrelsens bestemmelse kan indankes 
for kongressen, jf. forbundets vedtægter § 5, 
stk. 11. 

Stk. 3. I tilfælde af lokalafdelingens opløs-
ning tilhører samtlige lokalafdelingens aktiver 
Dansk Handicap Forbund. Undtaget er kom-
munale / regionale og andre aktiver, der er 
ydet som tilskud til bestemte formål, hvor be-
styrelsen er forpligtet til at tilbagebetale ikke 
anvendte midler. 

Disse vedtægter er vedtaget på lokal-
afdelingens generalforsamling og god-
kendt af hovedbestyrelsen 



29

Noter



30 

Klub og holdundervisning
Det fremgår af aktivitetskalenderen hvilke tirs-
dage vi tilbyder klub og undervisning. Klub-
adressen er: Lejbjergcentret, Sonjavej 2, 9000 
Aalborg. Lejbjergcentret er tilgængeligt for alle! 
Har du spørgsmål om undervisning, kontakt 
Peter Klitgaard. E-mail: pk.tranum@gmail.com, 
tlf. 29 93 12 62

Tirsdagsklubbens kørselsordning
Du kan blive tilmeldt kørselsordningen ved 
henvendelse til:
Peter Klitgaard      2993 1262 eller 
Thomas Pedersen    . 2077 0666. 
Husk, at bestille din kørsel hos NT, mellem 
kl. 07.00 og 20.00 på tlf. 9934 1134.

Personlige hjælpere
Medlemmer, der har hjælpeordning/BPA kan 
medtage hjælpere gratis til afdelingens egne 
aktiviteter. Har du hjælp efter andre ordnin-
ger, eller lønner du selv din hjælper, skal du 
ansøge bestyrelsen om fritagelse for betaling 
for hjælperen. 

Indlæg til lokalbladet
Sendes til Peter Klitgaard, 
e-mail: pk.tranum@gmail.com

Deadline næste blad Udkommer
13. januar Uge 7

www.dhf-aalborg.dk
Kommentarer og indlæg til hjemmesiden kan 
sendes til e-mail: webmaster@dhf-aalborg.dk.

Hovedforbundet - Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup 
Tlf. 3929 3555
E-mail: dhf@dhf-net.dk· www.dhf-net.dk

Modtag e-mail fra DHF Aalborg
Vi vil gerne spare penge til print og udsen-
delse af breve med Post Danmark og i stedet 
for sende visse ting til dig i e-mail. Hvis du vil 
modtage e-mail fra os, skal du sende en e-
mail til adressen: emails-jatak@dhf-aalborg.dk

Du skal sende den, fra den e-mail adresse, som 
du ønsker at modtage e-mail fra os på. Skriv 
også dit navn og adresse i mailen, og gerne 
dit telefonnr. og medlemsnr. Bemærk, bladet 
kommer i papirudgaven som det plejer! 

Støt os via dit strømforbrug
Får du strøm fra Energi Nord, kan du støtte 
DHF Aalborg via dit strømforbrug - du betaler 
ikke mere for strømmen, men Energi Nord gi-
ver os 2 øre pr. kWh du bruger.

Tilmelding på: www.foreningsel.dk, anfør du 
vil støtte Dansk Handicap Forbund Aalborg afd.

Bisiddertjeneste
Har du svært ved at tackle mødet med din 
kommunale sagsbehandler? DHF har bisid-
dere, der kan støtte dig. Kontakt hovedfor-
bundet hvis du ønsker støtte fra en bisidder.  

Rådgivningsteam
Er der knas i din sag? DHFs rådgivningsteam 
kan vejlede dig om dine pligter og rettigheder 
vedr. sociale ydelser. Kontakt hovedforbundet 
hvis du ønsker hjælp fra rådgivningsteamet.   

Skal du flytte?
Husk, at give os din nye adresse hvis du flytter! 
Postvæsenet eftersender kun post i få måne-
der, derfor er det meget vigtigt, at du husker 
at give os besked ved flytning.

Informationer
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Formand 
Peter Klitgaard
Ørnevej 18 . Tranum 
9460 Brovst
Tlf. 29 93 12 62
pk.tranum@gmail.com

Kasserer 
Ann de Place
Kayerødsgade 6, 2.
9000 Aalborg
Tlf. 98 38 08 64 
Mobil 22 40 18 64
ann@trijes.dk

Bestyrelsesmedlem 
Eva Grøn Pedersen
Caprifolievej 13
9440 Aabybro
Tlf. 98 27 22 17
Mobil 23 25 06 77
evacop53@gmail.com

Bestyrelsesmedlem 
Thomas Pedersen
Stationsmestervej 3, 1. lejl. 23
9200 Aalborg SV
20770666
goelsminde@privat.dk

E-mail til hele bestyrelsen · bestyrelsen@dhf-aalborg.dk

Bestyrelseslisten

Bestyrelsesmedlem 
Dorthe V. Mikkelsen
Stationsmestervej 3, 1. lejl. 16
9200 Aalborg SV
Tlf. 61 26 64 47

Bestyrelsesmedlem 
Jette Abildgaard
Sjællandsvej 8A
9230 Svenstrup
Tlf. 98 38 05 82
Mobil 60 73 05 82
abildgaard@gvdnet.dk

Bestyrelsesmedlem
Christian Sørensen
Dannerhøj 109
9210 Aalborg SØ
Tlf. 51 24 99 83
c_sorensen@gvdnet.dk

1. Suppleant
Maria Juul
Marie Curies Allé 133
9220 Aalborg Ø
Tlf. 21 78 49 53
mrsdelfi n@hotmail.com




