Bestyrelsesberetning
For Året 2017
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 gået bort i
løbet af året. I december måned fik vi besked efter længere tids sygdom at Else Olesen er
død. Else har været aktiv i Dansk handicapforbund siden halvfjerdserne og fra 1999 og frem
til 2011 var Else formand for Vejle afdelingen, Else hade mange tillidsposter hvor hun var
aktiv i Vejle Handicapcenter og Danske Handicaporganisationer, Else var meget vellidt af alle
og gav sig altid tid til at snakke og lytte til medlemmerne. Det var et stort tab for Else da hun
mistede sin søster Annelise i 2011 de havde et meget tæt sammenhold. - 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 11. januar startede vi med vores forårsprogram, der kørte hver fjortende dag, frem til den
29. april.
Den 21. 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.
Den 19. april havde vi afdelingens ordinære generalforsamling med 26 fremmødte, med
genvalg til den siddende bestyrelse.
Lørdag den 29. april afholdt vi forårsfest på Hotel Bredehus Bredsten, igen en forrygende
eftermiddag, med masser af god mad og lotteri med flotte gevinster.
Der er blevet arrangeret en fire dags tur til Dronningens ferieby ved Grenå den 21. – 24. 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 30. med på turen, ud over at vi hyggede os gevaldig
i husene, blev der arrangeret ture i området alt efter hvad folk havde lyst til.
Den 30. august arrangerede vi en bustur til Tv2 Odense, De japanske haver i Broby og middag
på Bogense Hotel, En meget spændende og hyggelig tur der blev arrangeret.
Den 6. september startede vi med efterårets hyggeaftener som vi kørte med hver fjortende
dag frem til den 13. december.
Den 18. oktober blev der arrangeret efterårsfest på Give Camping med 28 fremmødte, en
rigtig hyggelig aften.
Den 13. december arrangerede vi afdelingens julefrokost, der blev arrangeret på Hotel
Grejsdalen, her havde vi fået Søren til at komme og spille, igen en hyggelig aften med mange
fremmødte.
i 2017 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.

90 års jubilæum
Den 18. november fejrede vi afdelingens 90 års jubilæum med en kæmpe fest på Hotel
Bredehus Bredsten, Vi havde inviteret de der havde lyst fra afdelingerne i region Syddanmark
til at komme. Fra forbundet kom landsformand Susanne Olsen og næstformand John
Sørensen. Fra region Syddanmark Gitte Nielsen. Fra DH Vejle kom Peter Skov Jørgensen.
Til at komme og spille den dag havde vi fået de musiker vi bruger mest til at komme, det var
Citrondrengen, Søren og Anny Fyhn. Vi var godt tres fremmødte til festen. Vi havde en
fantastisk eftermiddag med taler og musikalsk underholdning. Lotteri og hvad der tilhører.
Alt i alt en super dag hvor jubilæet blev fejret med maner.
I SHF Vejle – Billund er vi aktive i følgende udvalg 2017.
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Vi har udgivet vores medlemsblad ”møllebladet” fire gange, i samarbejde med BB Consulting.
Vi har lavet en aftale med BB Consulting for 2018 – 21.
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 2017 virker til at forbundet har fået vendt til fremgang for forbundet, der kommer flere
medlemmer, økonomien ser nedre ud. Forbundet er i fuld gang med at få arrangeret kongres
der skal afholdes til oktober 2018, temaet for kongressen bliver Frivilligheds politikken.
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 3. maj med 30 fremmødte medlemmer, en forrygende
aften hvor Susanne orienterede om handicappolitikken, de fremmødte medlemmer stillede
mange relevante spørgsmål, en super aften.
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.
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