
 
Bestyrelsesberetning 

For Året 2016 

 

Endnu et år er gået og det er tid til at gøre status og fremlægge bestyrelsens beretning  

Her ved generalforsamlingen. 

Jeg vil gerne starte beretningen med at vi mindes de af vore medlemmer, der er afgået ved 

døden i løbet af året.   - Et ære være deres minde. 

I juni fik vi et brev fra Advokat Claus Steen Rasmussen I Egtved, om at en af vores 

medlemmer var afgået ved døden i en alder af 82 år. Har testamenteret 100000,00 kr. til 

Dansk Handicap Forbind Vejle Billund Afdeling. 

Siden sidste generalforsamling har vi haft 4 bestyrelsesmøder og deltaget i temadage og 

regionsmøder, der har været indkaldt til fra regionens side. 

I årets løb har vi i afdelingen afviklet følgende arrangementer. 

Den 13. januar startede vi med vores forårsprogram, der kørte hver fjortende dag, frem til den 

28. maj på Jerlev kro. 

Den 22. februar blev der afholdt fastelavnsfest med 28 fremmødte, en aften hvor mange 

havde gjort meget ud af udklædningen, Den aften havde vi fået vagabonderne fra Horsens til 

at komme og spille, super hyggeligt. Aftenen blev afholdt i foreningens hus Vejle. 

Den 20. april havde vi afdelingens ordinære generalforsamling med 30 fremmødte, med 

genvalg til den siddende bestyrelse. 

Lørdag den 28. maj afholdt vi forårsfest på Jerlev Kro, igen en forrygende eftermiddag, med 

masser af god mad og lotteri med flotte gevinster.  

Der er blevet arrangeret en fire dags tur til Hou Søspertcenter den 8. – 12. maj, vi havde lavet 

turen sammen med DHF Esbjerg afdelingen, det fungerede rigtig godt og vi var enige om at 

det vil vi prøve igen. der var 19. med på turen, ud over at vi hyggede os gevaldig i husene, 

blev der arrangeret ture i området ælt efter hvad folk havde lyst til.  

Den 26. august arrangerede vi en bustur til Hvidsten kro, her havde fået en lokal til at fortælle 

om kroens historie og mindst tiden fra anden verdenskrig der spillede en markant og bask 

historie i frihedskampen. Derefter kørte vi til Elvis museet i Randers, hvilket for mange var et 

en stor oplevelse at de mange Elvis effekter, der var samlet i museet. turen sluttede med en 

masse godt stegt flæsk på restaurant Dolly i Horsens, en fantastisk flot tur, der var 30 med på 

turen.  

Den 21. september startede vi med efterårets hyggeaftener som vi kørte med hver fjortende 

dag frem til den 10. december.  

Den 19. oktober blev der arrangeret efterårsfest på Hotel Bredehus Bredsten med 32 

fremmødte, en rigtig hyggelig aften.    

Den 10. december arrangerede vi afdelingens julefrokost, her havde vi fået Anny Fyhn til at 

komme og spille, igen i hyggelig aften med mange fremmødte.  

i 2016 holdt vi de fleste af vores hyggeaftener i fælleslokalerne på Langelinie, men er også 

begyndt at bruge lokalerne i Foreningernes Hus Vejle, da det kniber med at være på 

Langelinie når der er mange fremmødte.    

 

Efter at VHC lukkede i 2015, var der ønske om at VHC og frivillig Center Vejle skulle lægges 

sammen og bruge de samme lokaler. Vejle kommune fandt frem til nogle spænde lokaler på 

Vissinggade 31 på 750 m2, der blev indrettet så der er handicapvenlige lokaler, der er 



indrettet med cafe, mødelokaler, og en stor sal til fælles aktiviteter, der er blevet taget rigtig 

godt imod lokalerne og der kommer rigtig mange mennesker.     

 

I Bestyrelsen er vi opdelt i følgende udvalg PT. 

Vejle   

Arbejdsmarkedsforum i Vejle  Jens Bork / Suppleant, Anker Loft 

Forretningsudvalg i DH  Jens Bork 

Handicap rådet DH   Jens Bork / Suppleant, Anker Loft 

Handicap rådet Suppleant  Johanne Bach 

Billund   

Bestyrelsen DH  Jørn Skov Hansen 

Handicap rådet Suppleant  Jørn Skov Hansen 

 

Vi har udgivet vores medlemsblad ”møllebladet” fire gange, i samarbejde med BB Consulting. 

Vi har lavet en aftale med BB Consulting for 2015 – 17. 

Vi har fået vores SMS system til at fungere rigtig godt og bruger det til at informere vores 

medlemmer, når der sker noget i foreningen. 

 

I 2016 virker til at forbundet har fået vendt til fremgang for forbundet, der kommer flere 

medlemmer, økonomien ser nedre ud, den ny direktør der blev ansat i 2014 Jens Bouet, der 

blev ansat til at få styr på økonomien ser ud til at lykkes, forbundet er kommet af med nogle af 

de dyre bygninger som bl.a. Hans Knudsens Plads i København og Sct. Knudsborg på Fyn.  

Forbundet har de sidste 2 år været gennem en større struktur reform af hele 

forretningsgangen, det er proces der blev vedtaget ved kongressen i 2014. Ved kongressen 

2016 lev reformen evalueret og virker til at Fungere og de besparelser det gerne skulle give 

blive opfyldt.    

 

En stor tak til Dansk Handicap Forbund ved formand Susanne Olsen for et rigtigt godt 

samarbejde det forløbne år.  

Vi havde besøg af Susanne Olsen den 23. marts med 30 fremmødte medlemmer, en 

forrygende aften hvor Susanne orienterede om handicappolitikken, de fremmødte 

medlemmer stillede mange relevante spørgsmål, en super aften. 

 

Også en stor tak til Dansk Folkehjælp, Tove Roed, der altid møder op, når vi kalder. 

Dansk Folkehjælp Vejle besluttede desværre at lukke Vejle afdelingen i 2016. En stor tak til 

Dansk Folkehjælp for et fantastisk samarbejde igennem rigtig mange år. Hjælpen har vi haft 

rigtig meget glæde af. Det er heldig at Tove er med i vores bestyrelse som suppleant  

 

En tak til DHF Region Syddanmark for godt samarbejde, de gør også en stor indsats for at 

holde os informeret om hvad der sker i regionen ved Jørgen Havndrup og Gitte Nielsen 

   

En stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde det forløbne år, der har været gang i den det er 

super godt. 

 

Tak til jer medlemmer, for at i støtter os og møder op til vore arrangementer også her i aften 

 

På Bestyrelsens Vegne.       Jens Bork 


