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Der gøres status
Af Rikke Kastbjerg
Afdelingen afholdte
den årlige generalforsamling
den
18. april 2015 på
Marselisborgcenteret
i Aarhus, hvor 12
medlemmer deltog.
Derudover havde vi endnu en gang
fornøjelsen af at have næstformand
John Sørensen som dirigent.
Som altid skulle de ordinære punkter
behandles. Beretningen blev omdelt
på skrift og derefter læst op. Derefter var der plads til debat, og der blev
blandt andet spurgt til hvordan tilslutningen til arrangementerne er. Der er
altid stor tilslutning til Mad med Mille,
og generelt er der en god tilslutning
til arrangementerne. Det kan knibe
lidt med tilslutning til arrangementer
i Randers, men det kommer an på arrangementets karakter.
Det var desværre ikke lykkedes vores
revisor at færdiggøre årsregnskabet,
så generalforsamlingen godkendte,
at nøgletallene offentliggøres i bladet
på et senere tidspunkt, og at det gennemgås af hovedforbundets revisor.

Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt allerede planlagt en del som
fx byvandring i Aarhus, forskellige
sociale arrangementer, og så fortsætter Mad med Mille selvfølgelig. Deltagerne foreslog en weekend på Slette
Strand, forskellige kulturelle aktiviteter, og så var der meget fokus på offentlig transport, som bestyrelsen vil
arbejde videre med. Endelig blev der
opfordret til, at man også kan invitere
hinanden med til spontane ting som
fx Fed Fredag i Tivoli Friheden.
Efter en orientering om hvad det indebærer at sidde i bestyrelsen, var der
valg. Gert Riis blev genvalgt til kassererposten, og Helle Birkemose Nielsen, Ole Storm og Helle Szydlowski
blev valgt til de ordinære bestyrelsesposter. Ulla Søberg Jakobsen og Lars
Jacobsen blev valgt som suppleanter.
Generalforsamlingen sluttede med en
stor tak til Claus Bjarne Christensen
og Jørgen Laursen for deres store indsats i Aarhus-Randers afdelingen og
en hyggelig middag.
Tak til Helle for referatet som inspiration.

Under punktet om fremtidigt arbejde
kom der mange forskellige forslag.
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Aarhus / Randers afdelingens beretning 2015
Bestyrelsens arbejde
Samarbejdet i bestyrelsen har fortsat
fungeret godt. I det forgangne år har
vi holdt 6 bestyrelsesmøder, hvoraf
et var en arbejdsdag, hvor vi har lidt
længere tid til at komme omkring de
forskellige ting, der skal behandles og
planlægges.
Økonomi
Der er nu gået et år, siden vi fik ny
kasserer og dermed en ny ansvarlig
for DHF Aarhus/Randers afdelingens
økonomi.
Gert, som blev valgt sidste år, har ikke
tidligere haft kasserererfaringer og
har derfor valgt en konsekvent fremgangsmåde. Gert har fået ryddet op
på vores konti, lavet diverse blanketter til budgetter, afregninger etc. og
fået en god kontakt til vores samarbejdspartnere.
Noget af det nye er, at vi i bestyrelsen
ikke sætter gang i noget, før der ligger et overskueligt budget, sådan at
vi har et klart overblik over, hvad aktiviteten kommer til at koste, og hvad
det betyder for det samlede årsbudget. Dette er utroligt vigtigt for at se,
hvad vi bruger vores penge til.
En anden ting er, at de penge, der kom-

mer ind i forbindelse med generalforsamlingen, går til DHF som støttedonation fra det betalende medlem. Det vil
sige, at I ved at deltage i arrangementet efter generalforsamlingen, støtter
vores hårdt pressede moderforbund.
Afdelingens økonomi ser sund og stabil ud. Der er penge til nye projekter,
men naturligvis ikke uanede midler.
Årets arrangementer:
Generalforsamling 2014
Vores årlige generalforsamling blev
afholdt den 5. april på Egmont Højskolen, og 17 medlemmer deltog. Beretning og regnskab blev godkendt.
Rikke blev genvalgt som formand,
Gert blev valgt som kasserer, MarieLouise blev genvalgt som bestyrelsesmedlem, og Helle B. og Ole blev valgt
til de to suppleantposter.
Sommerfest
Den 29. august var alle inviteret til
sommerfest. Det var en rigtig hyggelig aften med helstegt pattegris på
Lyngåskolen.
Byvandring i Randers
Den 8. september var der byvandring
med guide i Randers.
Vi mødtes alle på Rådhustorvet, og
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der blev fortalt om det gamle rådhus, klosteret, og de gamle huse med
deres enorme flotte udsmykninger.
Derefter besøgte vi galleriet KOKS. Vi
blev vist rundt i udstillingen af Rikke
Kill. Oplevelserne sluttede med middag på Luna.
Frivillig dag 26. september
For første gang var vi med til frivillige
dag sammen med 64 andre foreninger og organisationer på Store Torv i
Aarhus.
Aarhus’ borgmester Jacob Bundsgaard holdte
åbningstale, senere
var der underholdning på scenen
med blandt andet
Chili Claus og
forskellig musik.
Vi er enige om,
at det er godt, vi
bliver synlige i bybilledet. Vi er også
med næste år, så
hvis I ser os, er I meget
velkommen til at komme
forbi til en snak.
Rundvisning på Godsbanen
Den 9. oktober mødtes vi til rundvisning på Godsbanen i Aarhus. Kulturchef Ib Christensen startede med at
fortælle om husets historie, og derefter var der rundvisning i værksteder6 · Maj

ne. Vi sluttede rundvisningen af med
at spise i restauranten.
Kongres i oktober
I dagene 16. – 19. oktober afholdte
DHF sin 18. kongres på Egmont Højskolen. Her deltog medlemmer af
bestyrelsen som afdelingens delegerede. Et af resultaterne af debatten
på kongressen var, at der kun skulle
vælges 5 personer til hovedbestyrelsen. Blandt de 5 er Claus Bjarne og
Rikke, der begge blev genvalgt.
Jul i afdelingen
I 2014 blev julen markeret med årets julefrokost den 6. december på Lyngåskolen
og julehygge den
17. december.
Besøg på ARoS
Den 4. februar var
vi på ARoS for at se
en udstilling bestående af omkring 200
små malerier af ansigter fra Kviums genkendelige karaktergalleri. Vi fik først
en introduktion til udstillingen af en
af museets guider, hvorefter vi så udstillingen.
Besøg på Danish Crown
Den 5. marts var vi på rundvisning hos
Danish Crown i Horsens. Her fik vi mu-

lighed for at se verdens mest avancerede slagteri med en guidet rundvisning
på besøgsgangen, - en gallerigang
tværs igennem hele slagteriets produktionsområde. Besøget sluttede med et
lækkert udvalg af grisedelikatesser.
Mad med Mille
Mad med Mille kan fejre 4 års jubilæum. Det betyder, at vi siden den 19.
januar 2011 har lavet mad sammen
mere end 36 gange. Vi laver hverdagsmad med alverdens tilbehør og salater.
I løbet af det seneste år er det blandt
andet blevet til mad fra Cuba i maj,
mad og oplæg om Musholm i september og Mortens aften i november.
Bladet og hjemmesiden
Vores lokale blad og hjemmesiden er
fortsat vores primære kommunikationskanaler i forhold til afdelingens
medlemmer. Vi forsøger at holde
hjemmesiden opdateret, og bladet
udkommer 4 gange om året. Vores
samarbejde med BB Consulting, som
udgiver vores blad, fungerer godt,

men vi overvejer, om ikke der kunne
være mulighed for at opdatere bladets design, så det bliver mere moderne. Dette vil vi arbejde med i den
kommende tid.
HPU – Handicappolitisk udvalg
Vores udvalg har desværre ligget stille
i noget tid. Bestyrelsen har derfor besluttet, at udvalget holder en pause,
indtil der igen er ressourcer til at have
et aktivt udvalg. Bestyrelsen vil derfor
gerne opfordre alle interesserede til
at melde sig, så vi kan få det handicappolitiske arbejde i gang igen.
Samarbejde på tværs
DHF Region Midtjylland
Bestyrelsen deltager så vidt muligt i
de regionale møder, kurser og Dansk
Handicapdag.
DH lokalt
Repræsentanter fra bestyrelsen deltager som hidtil i bestyrelsesmøderne
og i andre aktiviteter, der arrangeres
af DH.
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Er du vild med god kaffe?
Tirsdag den 22. september besøger vi Great Coffee café og
risteri for at blive klogere på kaffens glæder og forarbejdning lige fra bønnerne i plantagen til
dampende varm espresso.
Risteriets ejer Søren Stiller Markussen viser rundt i risteriet, og vi
smager på forskellige slags kaffe.
Tid: den 22 september, kl. 17.30
Sted: Great Coffee
Pris: 100 kr. – hjælpere gratis
Tilmelding senest den 26. august til Marie-Louise på tlf. 61609727 eller
m-lhahn@hotmail.com.
»Hver kaffebønne er ristet forskelligt, hverken lys, mellem eller mørk - men så
du kan smage den stedlige karakteristika i din kaffe.« fra www.greatcoffee.dk

Great Coffee
Klostergade 32 H, gården
8000 Aarhus C
Smagningen tager ca. 2
timer, og hvis der er stemning for det, kan vi spise
sammen efterfølgende.

Marie-Louise
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Bybusser i Aarhus
Midttrafik er i lang tid blevet kritiseret for manglende fleksibilitet og
velvilje overfor mennesker der sidder
i kørestol. Jeg har selv været én af
dem, der brokkede mig, når rampen
var i stykker; når chaufføren sætte
spørgsmålstegn ved min tilstedeværelse i den offentlige trafik, eller han
pure nægtede mig adgang til bussen. Jeg er i gennem tiden blevet udsat for lidt af hvert i Midttrafik.
Men nu lysner det.
Alle busser er nu med lave midterdø-

re eller bagperron, og chaufførerne
behandler mig som alle andre passagerer. Det er meget længe siden,
der er en chauffør, der har brokket
sig over noget, og når det sker, er
det som regel fordi, han/hun synes,
min hjælper er for langsom til at få
rampen ind, så han kan holde køreplanen.
Der er dog stadig et stykke at gå:
ramperne i nogle af busserne er ekstrem tunge og svære at håndtere,
og jeg skal have en hjælper med, for
chaufføren må ikke hjælpe med ram-

Foto: Midttrafik
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pen. Der er kun plads til én kørestol
(nogen gang ser chaufføren igennem fingre med, at vi er 2, men det
er mere undtagelse end reglen).
Men nogen gange er det med livet
som indsats at træde ind i en bybus,
for det gælder zap zuzme om at holde godt fast på hat og briller.
Men det gælder jo ikke bare mig:
når jeg møder en chauffør, der kører med hovedet under armen, er
det alle passagerne der, med hjertet
oppe i halsen, må klamre sig til sidemanden, stropperne i loftet og rælingen ved vinduerne.
Vigtig når du skal med bussen:
Stil dig så chaufføren ikke kan undgå
at se dig, gør evt. tegn og få øjenkontakt med han, så du er sikker på,
han er klar over, at du skal med.

opmærksom på, at du kommer helt
ud, inden han lukker dørene.
Hvis du har et ledsagerkort, kan du
køre på børnebillet, og har du hjælper med, skal I have to børnebilletter.
Og så plejer jeg gerne at sige tak for
turen eller hilse på han, når jeg står
ud: Jeg er sikker på, han får flere sure
smileys end tak på sin rute.
Hvis du møder en bus, der er problemer i, så husk at notere bussens
nummer og kontakt Midttrafik og
beskriv problemet (det er ikke linienr. Midttrafik har brug for, men bussens »kaldenr.«. Det er et tre cifret
nummer, og det står over spejlet og
bagerst i bussen).
Go’ fornøjelse og vi ses derude.
Marie-Louise

Husk at trykke på »kørestols-stopknappen« når du skal af, så han er
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Spørgsmål og svar - Midttrafik
Der har i lang tid været usikkerhed
om, hvordan buschauffører skulle forholde sig til scooter-folk. Derfor skrev
jeg til Færdselsstyrelsen og Midttrafik
for at få præciseret reglerne angående scootere i bybusserne.
Dette skrev jeg:
Blandt chaufførerne i bybusserne i
Aarhus er der meget uenighed om
kørsel med mennesker, der benytter
sig af scootere.
Nogen byder os velkomne som alle
andre passagerer, nogen brokker sig,
men tager os med alligevel, mens
andre nægter, et menneske med en
scooter adgang til bussen.
Men hvad er op og ned i sagen?
Jeg bringer både spørgsmål og svar
i vores lokale blad (kan ses på www.
dhf-aarhus.dk).
På bestyrelsens vegne
Marie-Louise Hahn
Dette svarede Midttrafik:
…Jeg kan tilføje at kørsel med elscootere i Århus bybusser håndteres
på lige fod med andre kørestolstyper.
Det vil sige, at der i praksis ikke skelnes mellem kørestole og el-scootere,

blot de overholder nedenstående
punkter i henhold til EU-forordning
1812011, hvilket betyder, at:
s +RESTOLEN MÌ MAX HAVE DIMENSIOnerne: Længde: 1,2 m bredde 0,7
m højde: 1,090 m
s +UNDEN SKAL VRE SELVHJULPEN FX
ved at have en hjælper med.
s ) BYBUSSER ER DER INTET KRAV OM AT
kørestolen kan fastspændes
s #HAUFFRENS VURDERING AF PLADSFORholdende er gældende
Ovenstående fremgår også af busselskabets personalehåndbog. Det skal
dog bemærkes, at en del el-scootere
størrelsesmæssigt overskrider ovennævnte mål.
Den del af busserne, der er registreret
første gang efter 13. februar 2004, er
monteret med en slidske, lav indstigning, samt en udvendig knap til advisering af chaufføren, der kan anvendes til kørestolsbrugere.
Chaufførens kan afvise transport, hvis
pladsforholdene ikke er tilstede. Det
vil sige, hvis pladsen til kørestole/scootere/barnevogne allerede er optaget,
eller hvis bussen i øvrigt er helt fyldt.
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Midttrafik ønsker at gøre busserne tilgængelige for så mange borgere som
muligt, og vi er i gang med at etablere et tilgængelighedsforum blandt
andet med repræsentanter fra DH og
Ældresagen. Første møde er 29. april
2015.

Midttrafik arbejder derudover med
at præcisere rejsebestemmelsen omkring kørestole/el-scootere på hjemmesiden, således at informationen til
kunderne forbedres.
Lene Rønberg Johansen
Kunde og driftscenter

Landsformandens tale på Handicapdagen
»Kan raske velmenende Kvinder og
Mænd ikke ligeså godt gøre dette
Arbejde, kan de ikke ligeså godt se,
hvilke Opgaver, der skal tages op?…
Vi (Foreningen af Vanføre og Lemlæstede) vil, naar vi er organiseret over
hele Landet, søge at skaffe en Oversigt over vores Medlemmer, deres
Trængsler og høstede Erfaringer.«…
Sådan kunne man læse i Foreningen af
Vanføre og Lemlæstedes medlemsblad
nummer to fra marts måned 1926.«
Med dette citat begyndte landsformand Susanne Olesen sin tale til årets
handicapdag i Herning 2015.
En tale om forhold der er lige så relevante i dag som for 90 år siden, da
Dansk Handicap Forbund blev »født«
som Foreningen af Vanføre og Lemlæstede: netop at det stadig er os, der
16 · Maj

har kørestolen eller protesen på, der
ved bedst!
Mange ting har ændret sig i forhold til
forholdene i 1926. Vi har fået love, der
skal sikre medbestemmelse i eget liv.
Der er bestemmelser, der skal beskytte
os mod eksklusion – lige meget om det
gælder arbejdsmarkedet, kulturlivet,
fritidsaktiviteter eller tilgængelighed.
Men vi har stadig mange kampe at
kæmpe – og vinde.
I de sidste par år er ordene inklusion
og kompensationsprincippet alt for
ofte skiftet ud med termer om økonomiske trængsler i de kommunale budgetter og sparerunder. Derfor er det
vigtigere end nogen sinde at holde
fast i de sejre, vi allerede har vundet.
Så da Folketinget behandlede Serviceloven uden at høre os, kom vi op
af stolene. Kunne det virkelig passe

at man, efter så meget godt samarbejde, hastede en servicelov igennem
uden at bede om input fra vores side?
Der viste sig – heldigvis – at være sket
en fejl, da et privat konsulentfirma
skulle stå for dialogen og medindflydelse, og de blot havde inviteret
til dialogmøder, som mest af alt lignede skueprocesser og intet havde
med inddragelse at gøre. I stedet for
et saglig og konstruktivt samarbejde
blev vi aldrig rigtig hørt, og Folketinget blev derfor vildtledt til at tro, vi
havde været med i processen.

Socialministeren valgte på den baggrund at trække forslaget, hvilket viser, at vores stemme bliver hørt, og at
vores viden er vigtig.
Samarbejde, medindflydelse og herre
i eget liv må altid være vigtige værdier
i vores verden.
Frit fortolket af Marie-Louise.
Læs hele Susanne Olesens tale på vores hjemmeside: www.dhf-aarhus.dk

Mad Med Mille
Mad med Mille er vores månedlige
»spis-samme-aften«.
Vi hjælpes ad med at lave hverdagsmad og har masser at tid til at snakke,
hygge og møde nye mennesker.
Uanset hvor trænet du er i at lave
mad, uanset om dine hænder vender
forkert til at skrælle gulerødder og
uanset hvor mange du kender, når
du kommer første gang, skal du være
meget velkommen. Vi mødes altid kl.
17 og lægger som regel ud med at
drikke en kop kaffe eller vin.

Nogen gange inviterer jeg gæster til
at hjælpe med at lave maden, og nogen gange kommer der gæster, der
har noget på hjertet.
I april kom Hans Borregard og fortalte
om sin hjertetransplantation. Det var
en gribende og meget personlig beretning om stor sorg, desperation,
håb, glæde og dyb taknemmelighed.

MmM
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Bestyrelsen er endnu ikke konstituret
Medlemsbladet
Bladet udgives af DHF Aarhus / Randers Afdeling.
Redaktør: Helle Birkmose Nielsen - Ansvarshavende: Rikke Kastbjerg
Næste nummer af bladet udkommer i uge 37.
Materiale sendes til Helle Birkmose Nielsen senest 17. august
Spørgsmål vedr. annoncer rettes til BB Consulting på tlf. 98 37 97 70

Vi ønsker alle vore
medlemmer og annoncører
en varm og dejlig sommer
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