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Et skridt i den rigtige retning
Af Rikke Kastbjerg
Gennem meget
lang tid har tilværelsen og ikke
mindst fremtiden
set dyster ud for
mennesker med
handicap. Vi har
talt om det, når
vi har været samlet til afdelingens arrangementer, vores handicappolitiske
udvalg har afgivet høringssvar, vi har
skrevet om det her i lokalbladet, - og
vi har i den grad kunnet se og høre
om det i medierne.
Vi har været og vil sikkert også fremover være vidne til, at kommunerne
svinger den store sparekniv på en sådan måde, at det får helt urimelige
konsekvenser for vores medlemmer.
Der er imidlertid endelig sket et skridt
i den rigtige retning. Medlemmer, der

har en BPA-ordning, har frygtet, at
kommunernes varslede besparelser
ville komme til at gå ud over dem. Det
er der imidlertid blevet sat en foreløbig stopper for. Det er en ny afgørelse
fra Ankestyrelsen, som betyder, at
kommunerne må opgive planen om
at anvende sine standarder for udmåling af hjemmehjælp - også på handicaphjælperområdet. Vi har i spænding fulgt en konkret sag fra Horsens
Kommune, hvor kommunen ville halvere timerne i en hjælpeordning.
Men den praksis afviste Ankenævnet.
Det betyder, at kommunerne nu skal
fastholde serviceniveauet, så borgere
med handicap kan bruge deres BPAordning som beskrevet i serviceloven.
Med denne afgørelse håber vi, at vores
medlemmer fortsat kan leve et aktivt
liv med familie, venner, arbejde m.m.

Maj · 3

4 · Maj

Handicaprådet i Randers Kommune og DH-Randers
Af David Holmberg, formand for Randers Handicapråd
Der har været ønske
fra byrådet i Randers
Kommune om at ændre på størrelsen af
handicaprådet. Derfor blev der igangsat
et sagsforløb, hvor
det blev foreslået at
reducere antallet af medlemmer i handicaprådet fra 14 til 10. Forslaget blev
lagt op på en sådan måde, at det kunne overvejes ikke længere at annoncere efter medlemmer fra lokale handicapforeninger uden for DH, Danske
Handicaporganisationer. Rådet består
i dag af syv byrådsmedlemmer og syv
medlemmer fra DH.
Anderledes udtrykt skulle en såkaldt
»5-5-model« overvejes, hvor rådet
fra næste periode skulle bestå af fem
byrådsmedlemmer og fem medlemmer fra DH. Sagen var først i høring
i handicaprådet, hvor DH-Randers
havde afgivet en udtalelse til netop

denne sag. Efterfølgende blev sagen
behandlet i direktionen, i økonomiudvalget og i byrådet.
Byrådet endte med - i deres beslutning - at følge DHs udtalelse 100 pct.:
at en reduktion i antallet af medlemmer til 10 godt kunne accepteres, hvis
de fem pladser udelukkende blev reserveret til DH. Det kommende handicapråd fra 2014 kommer til at bestå af fem byrådsmedlemmer og fem
medlemmer fra DH.
Apropos DH-Randers, ja så har DHRanders holdt årsmøde den 4. marts.
Der skulle her bl.a. vælges ny formand, da den hidtidige formand, Jarl
Østergaard ønskede at udtræde. Ny
formand blev Asger Laustsen fra Spastikerforeningen. Asger har gennem
flere år været både kasserer og sekretær i forretningsudvalget. Efter forretningsudvalgets konstituering er sammensætningen for perioden 2013-14:

Forretningsudvalget i DH Randers, 2013-14
Asger Laustsen
David Holmberg
Elisabeth Sørensen
Birgit Urban
Thomas Dall

formand
næstformand
kasserer
sekretær
menig

Spastikerforeningen
Dansk Handicap Forbund
Landsforeningen Autisme
Diabetesforeningen
PTU
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Siden sidst
Tekst og fotos: Solveig Hansen
I dette blad kan du læse beretning til og referat fra
generalforsamlingen, hvor Per blev genvalgt til kassererposten, Claus Bjarne, Helle og Jørgen L. genvalgt til
bestyrelsen og to nye, Jeppe og Helle B. blev suppleanter efter et rask lille kampvalg.
Dagen sluttede med tapas og hygge.

Jeppe, der bor i Favrskov kommune, blev
valgt til 1. suppleant

Jørgen ønskede ikke at genopstille
til suppleant, men foreslog Helle, der
blev valgt til 2. suppleant

Per blev genvalgt til kasserer

Kalender
22. maj

Mad med Mille

22. maj

Møde om BPA i Randers med rundvisning på GAIA og spisning

23. maj

Rundvisning på ARoS

31. maj - 2. juni Tur til Schleswig
19. juni
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Mad med Mille

Aarhus / Randers afdelingens beretning 2013
Bestyrelsens arbejde
Samarbejdet i bestyrelsen har fungeret godt i det forgangne år. Vi forsøger fortsat at øge balancen mellem
Aarhus og Randers. Vi er derfor meget glade for, at vi nu har to bestyrelsesmedlemmer fra Randers, og der
arbejdes også på at afholde flere af
vores arrangementer i Randers.
Økonomi
I skrivende øjeblik er regnskabet indleveret til vores revisor KPMG for en
nøjere gennemgang og »finpudsning«. I lighed med tidligere år vil I
få udleveret et ordentligt dokument.
De væsentligste tal fra regnskabet vil
blive sat op på storskærm.
Men som så mange gange før – afdelingen er ikke fanget i en økonomisk
krise.
Vi har uddelt midler til Det Paralympiske Sejlsportscenter i Aarhus og
Rolling Devils. Derudover har vi støttet en rejse til Holland, hvor elever fra
Handi-K@ vil lave en undersøgelse i
forhold til handicap og prostitution.
Vi har også mulighed for at støtte
enkeltmedlemmer efter ansøgning.
Endelig er vi med i en styregruppe på
Handi-K@, der udvikler Mitii, et pro-

jekt, hvis hensigt er at styrke hukommelse og bevægelse hos personer
med spastisk lammelse.
Årets arrangementer:
Generalforsamling 2012
Den 14. april 2012 afholdt afdelingen
generalforsamling på Fristedet i Skæring. Vi havde besøg af René Skau
Björnsson og regionsrepræsentant
Karsten Jensen. Næstformand i DHF
John Sørensen dirigerede os gennem
dagsordenspunkterne, der bl.a. gav
genvalg til Marie-Louise og Rikke. Jørgen A. blev genvalgt som suppleant,
og vi kunne byde Thomas velkommen
på den anden suppleantpost.
Om aftenen blev der budt på tapas
og hyggeligt samvær.
Mad med Mille – eller MmM
Vi har afholdt MmM næsten hver måned i det sidste år, kun afbrudt af to
sommermåneder og juleferie (hvor vi
i stedet lavede julehygge i fælleshuset
på Myrholmsvej).
Arrangementet er stadig en stor succes, og selvom vi nogen onsdage ikke
er så mange, ender det altid op med
total hygge og super god mad.
Som noget nyt holder vi nogle gange
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MmM i Cafe Vita i City Vest. Der er
meget mere plads og langt bedre forhold for dem, der er i køkkenet.

bejde med Montebellos Vennekreds,
hvor Solveig Hansen er en utrættelig
og positiv initiativtager.

Vi håber, endnu flere har lyst til at være
med det kommende år, hvor MarieLouise vil gøre en ekstra indsats for at
finde spændende, hemmelige gæster!!

Dansk Handicap Forbunds kongres
DHF’s 17. kongres blev afholdt på Egmont Højskolen i dagene 18. – 21. oktober 2012. Næsten alle forbun-dets afdelinger havde sendt delegerede til en
meget konstruktiv og hyggelig kongres.

Globalelever fra Egmont Højskolen
I sensommeren eller efteråret har skolen åben for sin globale linje. De afdelinger, der ligger i umiddelbar nærhed
af skolen har en naturlig forpligtelse
til at være på stikkerne i forhold til at
lære globaleleverne om det handicappolitiske arbejde og foreningslivet
i Danmark.
Afdelingen støtter økonomisk de forskellige arrangementer og deltager
naturligvis også. I indeværende sæ-son
har vi været på udflugt til »Verdenskortet« ved Klejtrup Sø ved Hobro, med
spisning. Senere på dagen besøgte vi
»Fristedet« og udfordrede hinanden
såvel kulinarisk som kulturelt.
I november inviterede vi globaleleverne på »julespisning« og bowling
I Odder, efterfulgt af kaffe og kage
på Egmont med fremvisning af hal
og Vandhalla. Egmont Højskolens
forstander Ole Lauth var den glade
guide på denne del.
De gode arrangementer sker i samar-

Foruden de faste dagsordenspunkter
var der på denne kongres stort fokus
på DHF’s strategiplan, »Ind til kernen«.
Landsformand, næstformand og hovedkasserer blev alle genvalgt uden
modkandidater, og der blev valgt 10
personer til hovedbestyrelsen. Blandt
de 10 er Claus Bjarne og Rikke fra vores bestyrelse. Begge blev genvalgt.
Rundvisning på ARoS
En torsdag i november inviterede afdelingen til rundvisning i udstillingen
af Tony Matellis værker, og bagefter
var der mulighed for at opleve Edward Munch udstillingen.
Efter at vi havde nydt kunstværkerne,
spiste flere af os sammen i caféen og
benyttede lejligheden til at gå en tur
i regnbuen.
Dansk Handicapdag
Lørdag den 16. marts 2013 var regionens medlemmer samlet til Dansk
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Handicapdag på Egmont Højskolen
under emnet »Vi vil gerne bidrage,
men vi vil ikke bedrages«. Dagen bød
først på en rundvisning i Vandhalla,
den nye svømmehal, medierum og
træningscenter. Herefter var der taler
ved Rikke og næstformand i regionen
Bente Nielsen. Herefter var der middag og lotteri, inden vi begav os ud i
sneen, der prægede hjemturen.
Bladet og hjemmesiden
Afdelingen er dybt taknemmelig over
for Solveig Hansen, som også på dette
felt gør et stort stykke arbejde. Bladets
informative og fine indhold er for en
stor dels vedkommende kommet med
i bladet på baggrund af Solveigs store
indsats. Rent økonomisk bidrager bladet som altid med en ikke uvæsentlig
indtægt til afdelingen årligt.
Hjemmesiden bestyres af Mille og Per,
men andre deltager naturligvis også
ind imellem.
HPU – Handicappolitisk udvalg
Handicappolitisk Udvalg (HPU) er afdelingens stolthed i forhold til at markere vore synspunkter over for offentligheden sådan rent handicappolitisk.
Ikke mange andre afdelinger i landet
har et så velfungerende handicappolitisk udvalg som vi. HPU afholder
ca. 10 møder om året og vi har set
på prostitution og handicap, handicapkørsel, det uheldige i, at der kan
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ske en opsplitning i handlekommune
og betalingskommune og ptalater
(usundt gummi) i katetre.
Vi har fulgt BPA-området tæt igennem mange måneder og har afleveret
høringssvar både i forbindelse med
budgetforliget og i BPA-sagen.
I udvalget har vi mange frugtbare
drøftelser og forsøger altid at finde
det gode, holdbare, handicappolitiske
synspunkt. Så vidt ressourcerne er til
det, prøver vi at komme helt ud med
vores budskaber.
Har nogen lyst til at deltage i HPU’s
arbejde, skal I være velkomne. Særligt
savner vi repræsentation fra Randers.
Samarbejde på tværs
DHF Region Midtjylland
Knud Mikkelsen (Odder) og Per (Aarhus / Randers) er repræsentanter i
den østlige del af region Midtjylland.
De væsentligste opgaver i det forgangne år har været at deltage i afdelingernes generalforsamlinger, plan-lægge
og gennemføre Dansk Handicap Dag
(de seneste handicapdage har absolut været en stor succes) og at være
Forbundet behjælpelig med at få luft
under strategiplanen »Ind til kernen«.
Hertil kommer de obligatoriske, halvårlige møder med afdelingerne med

valg, planlægning og idéudveksling.
DH lokalt
Afdelingen er repræsenteret i handicaprådene i både Randers, hvor David
Holmberg sidder som formand, og i
Aarhus. Derudover har vi en plads i forretningsudvalget i Danske Handicaporganisationer, DH-Aarhus, og vi deltager
i forskellige arbejdsgrupper. Per Jacobsen er formand for DH-Aarhus, men
her er Per udpeget af Gigtforeningen.
Handicaprådet i Aarhus Kommune
I det forgangne år er det besluttet i
Handicaprådet, at mødefrekvensen
skal ned. Byrådspolitikerne i Handicaprådet har haft svært ved at finde
tid til at deltage i rådsmøderne.
Handicaprådet har tidligere haft 10
ordinære møder om året. Dette er nu
ændret til fem ordinære møder og
fem temamøder. Det betyder, at der
ikke i samme omfang er mødepligt til
temamøder. Temaerne har bl.a. været: »Handicapkørsel og almindelig
buskørsel«, »Velfærdsteknologi« og
»Bolig – hvordan bygger vi for alle«.
Arbejdet i rådet består af høringssvar til alt lige fra letbanen til særlige
»boliger for mennesker med svære
handicap – fx svær autisme og fysiske handicap«. Handicaprådet har givet høringssvar på BPA-indstillingen.
Svaret fra Handicaprådet og også de

mange andre høringssvar har bevirket, at Aarhus Kommune har stoppet
op for lige at være sikker på, om det
kommunen tænker at gøre, også er i
overensstemmelse med lovgivningen.
Til efteråret er der byrådsvalg, og der
skal nedsættes et nyt handicapråd.
Under Handicaprådet er der nedsat
en tilgængelighedspulje, der har set
på ansøgninger om tilgængelighedsforbedringer – bl.a. har skøjtehallen
fået en elevator op til cafeteriet.
Claus Bjarne har været udpeget for
Danske Handicaporganisationer gennem Danske Handicap Forbund.
Claus Bjarne og Jørgen Adler fra
Holstebro sidder i DH’s Region Midtjylland vedrørende følgegruppen til
handicapkørsel.
Der er en klar tendens til, at kommuner
kæmper for at gøre handicapkørslerne
billigere for de enkelte kommuner. Bl.a.
ville kommunen ikke sikre, at prisen for
handicapkørsel er tæt på prisen for den
almindelige kollektive kørsel. Midttrafik
fremlagde et forslag om 2,50 kr. pr. km,
men kommunen valgte, at prisen skal
være 3,00 kr. pr. km. Senest har Aarhus
kommune smidt personer med handicapbil ud af handicapkørslen. Dette er
sket, som DHF ser det, uden at foretage en individuel konkret vurdering af
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den enkelte borger. Tilsynet har spurgt
kommunen, om der er fortaget en individuel vurdering – det påstår Aarhus
Kommune, men DHF ved, dette ikke er
tilfældet. Altså har vi en kommune, der
bevidst taler usandt, og det er ikke tillidsvækkende.
Handicaprådet i Randers Kommune
Handicaprådet i Randers Kommune
består i denne byrådsperiode af i alt
14 medlemmer. De syv er byråds-medlemmer, og de syv er udpeget af DHRanders. Byrådet har imidlertid ønsket
en reduktion i antallet af medlemmer,
og derfor er der netop nu et sagsforløb i gang vedrørende Handicaprådet
sammensætning og antallet af medlemmer. Sagen har været i høring i Handicaprådet, som behandlede den på
deres møde i februar måned dette år.
Høringssvaret – som baserede sig på en
udtalelse fra DH-Randers – gik ud på, at
der fremover skal sidde ti medlemmer
i rådet. Af disse ti medlemmer skal de
fem være byrådsmedlemmer, og de fem
andre skal være indstillet af DH-Randers.
Endelig skal der ikke længere åbnes op

for lokale handicaporganisationer uden
for DH-Randers. Efter Handicap
rådets
behandling gik sagen videre til Direktionen, som uden kommentarer har
sendt sagen videre til Økonomiudvalget
og Byrådet med henblik på endelig beslutning. Hvad Byrådet endeligt beslutter, ved vi ikke endnu. Det er planen, at
den nye sammensætning og størrelse af
Handicaprådet skal træde i kraft fra og
med den næste byrådsperiode, det vil
sige fra 2014.
Den tidligere tilgængelighedskonsulent i Randers Kommune valgte at gå
på pension her i slutningen af 2012.
Forvaltningen i Miljø og Teknik valgte
– også på Handicaprådets opfordring –
at fortsætte med at have en tilgængelighedskonsulent. Ny tilgængelighedskonsulent blev Inge Saugbjerg, som
er arkitektuddannet, og som virker i
afdelingen Bygninger og Energi. I og
med at Randers Kommune fortsat har
en tilgængeligheds-konsulent, styrkes
arbejdet i at sikre den gode tilgængelighed og universelle løsninger for alle
mennesker, også de med handicap.

HUSK!
Meld dig på vores mail-liste, så vi
nemt kan finde dig, hvis der er et godt
tilbud, der ikke nåede at komme i bladet. Skriv »DHF-mailliste« i emnefeltet
og send den til m-lhahn@hotmail.com

Hold dig orienteret på vores hjemmeside: dhf-aarhus.dk om nye tiltag, arrangementer og nyheder.
Redaktionen
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Referat fra Generalforsamlingen
i Dansk Handicap Forbund, Aarhus / Randers Afdeling den 6. april 2013

Helle,
afdelingens sekretær,
skrev referat fra
generalforsamlingen
Til stede var:
John Sørensen, Næstformand
i Dansk Handicapforbund
Karsten Jensen, Regionsrepræsentant
David Holmberg
Lene Kjær
Solveig Hansen
Marie Louise Hahn og hjælper Linda
Per Jacobsen
Leif Scherrebeck
Jørgen Laursen og hjælper Peter
Maria og Ivan Overgaard Jakobsen
og hjælper Silja
Hanne Jespersen
Helle Szydlowski
Claus Bjarne Christensen og Susanne
Jørgen Arentoft
Rikke Kastbjerg
Jeppe Ladefoged
Heidi og Hjælper
Helle Nielsen og datter Trine
Pkt. 1. Valg af dirigent
Bestyrelsen pegede på John Sørensen, som blev enstemmigt valgt.

Pkt. 2. Valg af referent
Bestyrelsen pegede på Helle Szydlowski, som blev valgt.
Pkt. 3: Valg af Stemmeudvalg
Milles hjælper Linda og Nicks hjælper
Anja blev valgt
Pkt. 4: Formandens beretning
Formand Rikke Kastbjerg læste beretningen op. Den blev også omdelt i
papirform. Den kan ses på hjemmesiden. (og her i bladet, red.)
Claus Bjarne Christensen spurgte til
den sidste sætning i beretningen.
Skal der stå »universelle løsninger«
eller »unikke løsninger«. David Holmgren kunne med det samme afklare
spørgsmålet: Der er tale om »Universelle løsninger«. Sidste sætning i beretningen rettes.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Ad. Pkt. 5. Kassererens beretning
Der blev spurgt til hvorfor Aarhus/
Randers Afdelingen har så stor en formue. Den stammer fra testamentariske gaver i form af to sommerhuse,
som efterhånden var blevet utidssvarende. De blev solgt på et meget gunstigt tidspunkt.
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En del af afdelingens formue er lånt ud
til Hovedforbundet, som betaler renter
for at låne pengene. Det er en fordel
for Aarhus/Randers Afdelingen, da den
aftalte rentesats er højere, end den
man får i banken, men det er også en
fordel for Hovedforbundet, som slipper
for at betale dyre kassekreditrenter.
Der blev stillet spørgsmålstegn ved,
om det er i orden at afdelingen driver
»bankforretning«. Hvorfor ikke bruge
pengene på medlemmerne, eksempelvis ved at sænke egenbetalingen til
arrangementer?
Hertil var bestyrelsens kommentarer:
•B
 estyrelsen har taget beslutningen
om at låne ud til Hovedforbundet
• Aarhus/Randers er stort set i stand
til at lave aktiviteter på nuværende
niveau kun ved at bruge renterne.
Det er en sund økonomi.

så medlemmerne tager tilmeldinger
alvorligt og ikke bare bliver væk.
• Et medlem var vidende om at Skanderborg Afdeling har foræret Hovedforbundet et kontant beløb. Skal
Aarhus/Randers gøre det samme?
Pkt. 6. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Pkt. 7. Fremtidigt arbejde
Bestyrelsens initiativer for det kommende år:
• Møde om BPA i Randers med Rundvisning på GAIA og spisning (22. maj)
• Rundvisning på ARoS (23. maj)
• Mad Med Mille fortsætter den 3.
onsdag i hver måned. Kom gerne
med forslag til menu
• Tur til Schleswig, 31. maj – 2. juni

• Afdelingen bruger også penge.
Der har været givet sponsorater til
Rolling Devils og Det Paralympiske
Sejlsportscenter samt til nogle medlemmer, som ønsker at rejse til Amsterdam omkring et studieprojekt. I
indeværende år er der netop givet
10.000 kr. til Egmont Højskolen
i.f.m. indvielse af Vandhalla.
Andre kommentarer:
• Vigtigt, at der er en egenbetaling,

• Sensommerfest
• Tøseaften i efteråret
• Rundvisning på Godsbanen
• Julefrokost
• Besøge bosteder for at reklamere
for DHF
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Forslag til andre initiativer:
• Etablering af arbejdsgruppe i Randers

• Københavnertur: Besøge Hovedkontoret og se det nye hus i Taastrup.

• Herretur (Palle Düring har meddelt,
at han godt vil være medarrangør).
På mødet meldte Per Jacobsen, Jørgen Laursen, Ivan og Nick sig også
på banen

• Tur til »Stranden« i Charlottenlund
(evt. ifm. Københavnertur)

I forbindelse med det kommende
•
kommunalvalg lave et stort debatmøde, hvor relevante politikere inviteres – eller små temafyraftensmøder, hvor DHF selv bestemmer emnet
• Der blev foreslået, at man uopfordret kan opsøge byrådspolitikere
eller politikerne på Christiansborg.
Her blev det kommenteret, at hvis
man vælger den løsning, skal man
forberede sig virkelig godt. Ellers er
det for nemt at »verfe folk af«
• Forsøge at forøge antallet af læserbreve op til kommunalvalget
• Tur til Vandhalla
• Opfordring til flere medlemmer om
at melde sig til HPU

• Virksomhedsbesøg. Nemmere for en
gruppe at komme ind end for enkeltpersoner
• Prøve bådene ved Randers Naturcenter
• Nedsættelse af et aktivitetsudvalg
– ikke kun bestyrelsesmedlemmer,
men også medlemmer fra afdelingen. Mille meldte sig.
• Arbejde med »Ind til kernen«
• Arbejde med lokalblad / hjemmeside
• Der deltages i møder i regionen, DH
og Handicaprådet i såvel Aarhus
som Randers
Pkt. 8. Valg til bestyrelsen
Valg af kasserer:
Per Jacobsen genopstillede og blev
enstemmigt valgt – med applaus.

• Se på tilgængelighed til valgsteder
ifm. kommende kommunalvalg

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

• Forslag om at reservere Fristedet
sidste weekend i september og så
se på, hvad der måtte dukke op af
mulige aktiviteter.

Claus Bjarne Christensen, Jørgen
Laursen og Helle Szydlowski genopstillede. Der var ingen modkandidater. De blev genvalgt.
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Valg af 2 suppleanter:
Jørgen Arentoft meddelte at han ikke
ønskede genvalg.
Thomas Dall var ikke til stede, men havde meddelt at han ønskede at genopstille.
Jeppe Ladefoged fra Favrskov og Helle Nielsen stillede op.
Da der kun er to suppleantpladser og
tre kandidater, skulle der en afstemning til.
Den viste, at Jeppe Ladefoged blev
valgt som 1. suppleant og Helle Nielsen som 2. suppleant
David Holmberg blev opfordret til af
og til at deltage som observatør ved
møderne. Det accepterede han.
Ad. Pkt. 9. Eventuelt
John Sørensen kunne berette, at
DHF’s økonomi bevæger sig i den rigtige retning. Der kan måske endda
forventes et lille overskud.

Hovedforbundet har lånt penge af tre
afdelinger.
Omkring BPA:
• David Holmberg fastslog, at Randers
Kommune er for dårlig til at kommunikere med borgerne. Han opfordrede til, at man skulle prøve at
opsøge sin sagsbehandler omkring
opdeling af arbejdstid ifm. BPA.
• John Søren havde gjort den erfaring, at kommunen ikke kontakter
alle, men kun dem, der spørger
• Hanne Jespersen spurgte om nogle
fra bosteder havde en mening om,
hvordan BPA-ordningen virker fremtidigt. Før kunne man ringe efter
hjælp, hvis man eksempelvis skulle
have hjælp til at komme i seng.
• Et svar fra socialministeren fastslog, at man ikke kan skemalægge
folks tid så meget, at de kan pålægges at gå i seng på bestemte
tidspunkter
• Lene Kjær fortalte lidt om ankeafgørelser på området

Skt. Knudsborg er stadig ikke solgt.
Huset på Hans Knudsens plads er heller ikke solgt, men det vil heller ikke
give så meget til økonomien i DHF, da
mange af pengene vil gå tilbage til
Vanførefonden.

• I Randers havde man set det som
en mulighed at pålægge brugere at
tage imod kommunens mad og på
denne måde spare BPA-timer
• Man forsøger også at udmåle BPA
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som hjemmehjælp og på denne
måde spare timer
• I det hele taget kunne man konstatere, at BPA fylder meget for brugerne, lige meget i hvilken sammenhæng, de mødes. Brugerne må
ruste sig til at skulle stå meget mere
sammen. P.t. er kommunerne modstanderne, og der er mistro hele vejen rundt. Der er eksempler på, at
kommunerne nogle steder har opgivet urigtige oplysninger.
• Dansk Handicap Forbund er nødt til
at rejse nogle konkrete sager
• Aarhus Kommune har ønsket at
gøre området styrbart og flytte det
over under Sundhed og Omsorg.
Det var lidt uklart, hvordan situationen p.t. er efter afgørelsen i Horsens (HPU kontaktes herom)
• For kommunerne er det økonomien,
som har overvejende betydning – og
de agerer ikke altid, som de burde.
Medlemskampagnen har ikke givet
det helt store. Medlemstallet er stabilt. Der er ca. 8.000 medlemsnumre
og 10.000 medlemmer.
Der har været store problemer med
medlemssystemet.
Der ligger informationsmateriale, som

man kan give til nye medlemmer.
Handicaprådet i Aarhus holder et debatmøde før Kommunalvalget – den
12.11.13.
HPU i Randers: Skal der være et selvstændigt HPU i Randers – eller blot
et eller flere medlemmer, der går ind,
når Aarhus har møder? Der er flere
løsninger. Man kan eksempelvis også
holde hvert andet møde i Aarhus og
hvert andet i Randers – eller af og til
afholde separate møder. Bare vigtigt,
at arbejdet kommer i gang
Der er et møde i Grenaa omkring
teknologiske hjælpemidler, fx spiserobotter, måske kunne det inspirere
til lignende møder i Aarhus og Randers?
Spastikerforeningen holder åbent hus
i det nye hus i Taastrup 1. maj.
Solveig Hansen fortalte, at Fristedet
får nye senge.
Hun omdelte en ny pjece vedr. Montebellos Vennekredsg. (Pers adresse
passer dog ikke længere).
Et medlem fra København skal være
med i en teaterforestilling i Aarhus og
ønsker mulighed for at bytte lejlighed
med et medlem fra Aarhus. Lidt før
og efter sommerferien.
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Solveig Hansen er blevet formand i
DH i Syddjurs.
I forbindelse med generalforsamlingen sidste år på Fristedet så Claus
Bjarne Christensen, at man var i gang
med at bygge en badebro – og at den
ikke blev bygget efter forskrifterne.
Han kontaktede byggefirmaet og det
gav pote.

I Aarhus Kommune overvejer man at
nedsætte antallet af Byrådsmedlemmer i Handicaprådet. Der ligger en
indstilling herom, som sandsynligvis
bliver fulgt.

Vidste du…
Du kan søge legat til ekstraudgifter du har i forbindelse med din
hund:
Andrea Jensen Mindelegat
Yder tilskud til handicappedes og
pensionisters hjælp til hundehold,
herunder særligt til ekstraordinære udgifter ved sådan hundehold,
såsom dyrlægehjælp, dyrehospitalsophold, ophold i hundepension under sygdom og rekreation
og i enkelte tilfælde til anskaffelse
af hunde.
Ansøgningsskema: nej.
Uddelingstidspunkt: løbende.
Aalborg Dyrehospital,
Dyrlæge Berit AA. Sørensen,
Fredrikstadvej 10, 9200 Aalborg
SV, tlf.: 98 18 19 11, fax: 98 18 19 46, e-mail: berit@aalborgdyrehospital.dk
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Hvad sker der?
Tekst og fotos: Solveig Hansen
I foråret inviterede DH-Skanderborg
til et flot dobbelt-foredrag med Lone
Hertz og Ole Lauth med titlen »Viljen
til at ville – giver evnen til at kunne«.
En velbesøgt begivenhed med stof til
eftertanke og mange siders artikler,
som dukker op her i bladet - efterhånden som der bliver plads.
Hvad sker der, hvis man havner på
en forkert institution? – eller på
en rigtig højskole?
Lone er mor til Thomas Strøbye, som
nogen af os har stødt på på Egmont,
og som vi nok har oplevet som en lidt
dystert udseende og sært truende,
ludende fyr, der med sine humnnnnlyde nærmest laver ikke-kommunikation - men Lone viste nogle fotos

Mor og teenagesøn på en sorgløs bytur (før Thomas flyttede på institution)

En sjælden luftetur?
fra før og efter hans anbringelse på
et værested, der efter min opfattelse
helt skulle have ladet være med at
huse unge med problemer. Jeg tænker fejlbehandling og tvangsmedicinering, men i bund og grund handler
det måske om, hvorvidt nogen overhovedet har forsøgt at lytte til, se og
forstå den unge mand? – Nu er Thomas elev på Egmont, og Lone fortalte
begejstret, at han nu er begyndt at
skrive digte…
Se flere billeder på næste side.
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En ny, slank udgave af en ung mand
med appetit på livet
(beklager det slørede foto)

En sprudlende Lone, der ikke lagde skjul på ærgrelserne over de »spildte år« og
vigtigheden af at give ægte opmærksomhed. Så mange kan så meget mere,
hvis de får chancen!
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DHF’s lokalafdeling - Bestyrelsen
Formand
Rikke Kastbjerg
		

Østerby Alle 20
8310 Tranbjerg

Tlf. 20 22 04 23
k@stbjerg.dk

Kasserer
Per Jacobsen
Vosnæsparken 9
		
8541 Skødstrup
Medlem af det lokale beskæftigelsesråd

Tlf. 86 99 54 30
Mobil 23 82 42 11
per@perjac.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Claus Bjarne Christensen Midvintervej 9
		
8200 Århus N
Helle Szydlowski
		

Bymosevej 5
8210 Århus V

Marie Louise Hahn (Mille) Myrholmsvej 31
		
8260 Viby J
Jørgen Laursen
		

Tlf. 86 10 46 88
info@handiplanplus.dk

Asser Rigs Vej 68
8960 Randers SØ

Tlf. 30 62 28 07
hsz@aarhus.dk
Tlf. 61 60 97 27
m-lhahn@hotmail.com
Tlf. 50 50 59 43
joergen.laursen@live.dk

Suppleanter
Jeppe Ladefoged
		

Harevænget 45
8450 Hammel

Tlf. 29 72 73 64
jeppeladefoged@gmail.com

Helle Birkmose Nielsen
		

Jernaldervænget 31
Tlf. 27 12 54 58
8220 Brabrand
hellebirkmose@gmail.com

Redaktør
Solveig Hansen
		

Engvej 9
8560 Kolind

Tlf. 41 17 29 45
sol1920@gmail.com

Afdelingens hjemmeside: dhf-aarhus.dk
Medlemsbladet
Bladet udgives af DHF Aarhus / Randers Afdeling.
Redaktør: Solveig Hansen - Ansvarshavende: Rikke Kastbjerg
Næste nummer af bladet udkommer i uge 35.
Materiale sendes til Solveig Hansen senest 29. juli
Spørgsmål vedr. annoncer rettes til BB Consulting på tlf. 98 37 97 70
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Returneres ved varig adresseændring

Returadresse: Vosnæsparken 9 · 8541 Skødstrup

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

VI TILBYDER:
•
•
•
•

Gratis rekruttering
Vikarservice
Ledsageordningen
Helhedsløsningen til hjælpeordninger

•
•
•
•

Borgerstyret personlig assistance (BPA)
Specialpædagogisk støtteordning (SPS)
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
Alle administrative opgaver relateret til ovenstående

Ring og hør nærmere om, hvad vi kan tilbyde netop dig.
København

Århus

Tlf. 3634 7900

Tlf. 7026 2709

bhf@formidlingen.dk
www.formidlingen.dk
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