
 
Bestyrelsesberetning 

For året 2012 

 

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 5 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 25. januar Havde vi besøg af en sygeplejerske fra Sct. Maria Hospice Center Vejle til 
at komme og fortælle om hverdagen på Hospice. 
Den 22. februar blev der arrangeret fastelavnsfest, med ca. 25 fremmødte 

Handicapdagen arrangeret af region Syddanmark den 17. marts i Fredericia, hvor vi deltog 

med seks personer fra afdelingen,  

Afdelingens generalforsamling den 18. april hvor der var 30 tilmeldt. 

Forårsfest den 26. maj med 28 deltagere, festen blev holdt på restaurant Estakaden der 

ligger ved Vejle lystbådehavn. 

Der blev arrangeret en fire dags tur til Hou Søspertcenter den 13. – 16. maj, der var 16. 

med på turen, ud over at vi hyggede os gevaldig i husene, brugte vi tid på at se nogle af 

de mange spændende attraktioner i Århus. Her Bl.a. Aros, Den Gamle By og Basaren 

m.m.    

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 11. januar til den 26. 

maj.  

Den 19. september startede vi med efterårets hyggeaftener som vi kørte med hver 

fjortende dag frem til den 12. december.  

Den 17. oktober blev der arrangeret efterårsfest på Grejsdalens Hotel med 25 fremmødte, 

hvor vi havde fået Citrondrengen til at komme og spille, en rigtig hyggelig aften.    

Den 14. november havde vi besøg fra servicehundefonden, der træner servicehunde til 

mennesker med fysisk som psykisk handicap, de repræsentanter fra foden gav os et 

fantastik udblik i hvordan man træner hundene og hvordan man finder de rigtige typer 

hunde til servicehunde, det var en meget inspirerende aften, med mange fremmødte.  

Den 5. december arrangerede vi afdelingens julefrokost, her havde vi fået Citrondrengen 

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

 

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, i første omgang, VHC blev beskåret i tilskuddet fra 

kommunen, men VHC får lov til at køre videre og det håber vi fortsætter. 

   

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 medlemsblad ”møllebladet” fire gange, i samarbejde med BB 

Consulting. 

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

medlemmer, når der sker noget i foreningen. 

 

Den 18.- 21. oktober var afdelingen repræsenteret på forbundets kongres der blev 

arrangeret på Egmont Højskole. Hvor det store diskussionsemne er de mange besparelser 

kommunerne præsenterer bl.a. for handicapområdet, for og de mange sager der ender 

ved det Sociale nævn. Ellers en kongres der var godt arrangeret med mange mod 

diskussioner.  

Vi vil bidrage, ikke bedrages! 
 
Spareiver får flere kommuner til at bryde loven. 
Det bekymrer de 138 delegerede på Dansk Handicap  
Forbunds kongres, som bliver afholdt den 18. – 21. oktober på Egmont Højskolen. 
 
Vi erkender, at kommunernes økonomi er presset, og at de er nødt til at prioritere 
knivskarpt.  
 
Krisen rammer alle, men mennesker med handicap rammes dobbelt, når kommunerne 
ikke overholder lovgivningen. Og dermed på afgørende måder begrænser mulighederne 
for et liv som alle andre. Et menneske med handicap, der ikke får de rette hjælpemidler, 
den rette hjælp – altså den rette kompensation - kan ikke bidrage til samfundet, for 
eksempel ved at passe et arbejde, udfylde sin rolle som medborger, forældre eller frivillig.  
 
Og vi har det ikke bare på fornemmelsen: 
 

- Siden 2008 er antallet af klagesager til De Sociale Nævn fordoblet.  
- De sociale nævn ændrer en tredjedel af klagerne, fordi kommunernes beslutning er 

i strid med lovgivningen og borgerens behov.  
- 80 % af de sager, som Dansk Handicap Forbund involverer sig i, resulterer i en 

ændret afgørelse.  
- En dugfrisk rundspørge blandt de delegerede på Dansk Handicap Forbunds 

kongres viser, at 69 % oplever flere klagesager blandt deres medlemmerne og 38 
% angiver, at de kender eksempler på, at kommunerne ikke efterlever De Sociale 
Nævns afgørelser. 

 
Derfor udtaler kongressen: Nu må det stoppe! Vi vil gerne bidrage, men vi vil ikke 
bedrages! Christiansborgs politikere må nu på banen for at fastholde de danske 
handicappolitiske principper. Og vigtigst af alt øjeblikkeligt sikre, at kommunerne 
overholder lovgivningen.  
 
Landsformand Susanne Olsen / 138 delegerede på Dansk Handicap Forbunds kongres 
20. oktober 2012 
 

 



Efter at der for to år siden blev valgt ny bestyrelse har vi igen haft en travl år med mange 

aktiviteter, før var det bestyrelsesmedlem der boede i Vejle der repræsentere DHF. Men 

for to år siden blev bestyrelsen valgt fra Billund og Vejle kommuner som vi repræsenterer. 

Fra Vejle har vi haft Lis Clausen med, så Vejle har fortsat været repræsenteret i 

bestyrelsen 

I det forløbne år har vi brugt en del på at finde ud af hvordan vi skal blive bedre 

repræsenteret i Billund kommune, for at støtte de medlemmer vi har der. Jørn Skov 

Hansen fra bestyrelsen der bor i Billund kommune har vært ved og undersøge hvordan, 

hvordan vi kan komme i gang, vi har været til møde repræsentanter fra Billund kommune 

for få et overblik over hvad der sker, af aktiviteter. Det er besluttet at vi i løbet af efteråret 

vil prøvea t lave et arrangement, i Grindsted for at vise flaget for de medlemmer og gerne 

få nye medlemmer.       

 

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 


