
 
Bestyrelsesberetning 

For året 2011 

 

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. 

Siden sidste generalforsamling har vi haft 6 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 19. januar blev der arrangeret fastelavnsfest, med 35 fremmødte 

Handicapdagen arrangeret af region Syddanmark den 20. marts i Haderslev, hvor vi deltog 

med seks personer fra afdelingen,  

Afdelingens generalforsamling den 24. marts hvor der var 25 tilmeldt. 

Forårsfest den 14. maj med 28 deltagere, festen blev holdt på restaurant Estakaden der 

ligger ved Vejle lystbådehavn. 

Hele foråret kørte vi med vores hyggeaftener for vores medlemmer hvor fjortende dag, 

disse aftener var der et fremmøde på ca. 20. medlemmer, hvor der rigtigt blev snakket og 

de kreative sider blev vist frem, der blev arrangeret i perioden fra den 19. januar til den 4. 

maj.  

Den 7. september startede vi med efterårets hyggeaftener som vi kører med hver fjortende 

dag frem til den 14. december. Som noget nyt havde vi efteråret inviteret nogle 

spændende personer til at komme og fortælle. 

Onsdag den 16. oktober havde vi efterårsfest på Grejsdalens Hotel den aften var der 22 

fremmødte. 

Onsdag den 16. november havde vi besøg af Anne Marie Madsen, der har arbejdet som 

sygeplejerske ved hjemmeplejen i Vejle kommune i mange år. Der blev fortalt mange 

sjove historier om de mange mennesker hun mødte som sygeplejerske og hvilken 

udvikling der havde været inde for område, de mange år Anne Marie havde været ansat.     

Den 14. december rundede vi året af med forrygende julefrokost på Vejle handicapcenter, 

en meget vellykket aften hvor vi havde fået Citrondrengen til at komme og spille, der var 

30 fremmødte den aften. 

Sidste år til generalforsamlingen var der en del snak om Vejle Handicap Centers fremtid 

på grund af at kommunen skulle sparre og der var ønske om at VHC skulle arbejde 

sammen med andre foreninger, ønsket om at centeret skulle arbejde sammen med andre 

foreninger blev ikke til noget, VHC blev beskåret i tilskuddet fra kommunen, men VHC får 

lov til at køre videre og det håber vi fortsætter, hvilket vi er meget glade for, da vi bruger 

stedet meget og det er der også mange andre der gør. 

   

Bestyrelsesarbejdet har vi opdelt i følgende udvalg PT. 

  

Socialpol.kontaktperson  Anker Loft 

Beskæftigelsesrådet i Vejle LBR  Jens Bork 

Forretningsudvalg i DH  Jens Bork 

Vejle Handicap Center Best:  Hanne Bach - Jens Bork 

 



Vi har ugivet vores medlembladet ”møllebladet” fire gange, i samarbejde med BB 

Consulting. 

Der arbejdes på at lave et SMS system så vi let og hurtigt kan informere vores 

medlemmer. 

 

”Ind Til Kærnen” Her i afdelingen deltager og følger vi med i forbundet er stor aktivitet med 

at få forbundet tilpasset de udfordringer vi står over for de kommende år, her fra afdeling 

Vejle - Billund er det med stor tilfredshed og fuld opbakning til de nye tiltag. 

Uddrag fra det spændende oplæg Ind til Kærnen læs meget mere på forbundets 

hjemmeside: http://danskhandicapforbund.dk/ 

 

’Ind til kernen’  

På to møder i 2011 har hovedbestyrelsen derfor taget hul på arbejdet med at udvikle en 

ny strategiplan for forbundet, som vi har valgt at kalde ’Ind til kernen’. Det er fordi, vi tror 

på, at vi i krisetider skal søge ind til vores rødder og gøre det, vi er bedst til, i stedet for at 

kopiere andre organisationer. Her kan du læse om de første resultater af strategiarbejdet:  

I juni og november 2011 har hovedbestyrelsen  

gennemført et større gruppearbejde. Først har vi prioriteret forbundets opgaver og 

derefter formuleret forbundets overordnede mål og værdier i en række erklæringer.  

Hvem gør hvad?  

Det er altså hovedbestyrelsen (HB) og forretningsudvalget (FU), der har lavet de 

overordnede erklæringer. Herefter kan I på et regionsmøde i foråret komme med jeres 

forslag til, hvordan erklæringerne skal føres ud i livet og omsættes til en ny strategi for 

forbundets arbejde de kommende år. 

 

Ved generalforsamlingen sidste år blev der valgt en ny bestyrelse hvor undertegnede og 

Lis var de eneste fra den tidligere bestyrelse. Bestyrelsen i DHF Vejle har i mange år 

været medlemmer fra Vejle der sat på posterne, efter valget sidste år blev der medlemmer 

uden for Vejle by der kom i bestyrelsen og en fra Billund kommune, vores afdeling dækker 

både Vejle og Billund kommune, hvor vores medlemmer bor, som vi prøve og tilgodese, 

selv om det er en kæmpe udfordring da det er et stort område.  

 

En stor tak til Dansk Handicap Forbund ved formand Susanne Olsen og direktør Thomas 

Dahlberg for et rigtigt godt samarbejde det forløbne år, men kan roligt sige at der er, 

kommer fuld fart på med alle de nye tiltag.  

 

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 Hanna 

Skovmose. 

 

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

   

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 dag 

 

På Bestyrelsens Vegne.       Jens BorK 

http://danskhandicapforbund.dk/

