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Århusafdelingens eksterne medlemmer
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Spørgsmål vedr. annoncer rettes til BB Consulting på tlf. 98 37 97 70
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LEDER
Fremtiden for Dansk Handicap Forbund
- lokalt og nationalt
Af Rikke Kastbjerg
Århus afdelingen har netop afholdt
generalforsamling. Denne bød blandt
andet på et formandsskifte, der kom
til at betyde, at Århus afdelingens
formand for de kommende to år hedder Rikke Kastbjerg. Jeg er 34 år, bor
i Tranbjerg og arbejder til hverdag i
Administrationen på Århus Sygehus.
Jeg har gennem flere år været aktiv i
Dansk Handicap Forbund som for eksempel formand for Ungdomskredsen
og i Informationsudvalget.

merne vil arbejde hen imod følgende:
• At vi er en afdeling, der samler mange
medlemmer med fysisk handicap.
• At vi har relevante tilbud, der fremmer lige og nye muligheder.
• At vi er en stærk dialogsøgende handicappolitisk stemme i det offentlige
Århus. Vi opnår resultater, der giver
lige muligheder.
• At vi er den førende afdeling i Dansk
Handicap Forbund.

Målene for arbejdet i afdelingen vil i
Valget af en ny formand betyder også et den nærmeste fremtid være at få flere
farvel til den tidligere formand. Jeg vil medlemmer i afdelingen, hvilket også
derfor gerne benytte lejligheden her til at vil gavne Dansk Handicap Forbund
sige tak til Michael Pedersen for det store på landsplan. Her er det vigtigt også
arbejde, som Michael har bidraget med at tiltrække yngre medlemmer, for at
i afdelingen gennem flere år.
fremtidssikre afdelingen og organisationen. I Århus skal vi også arbejde for
I den senere tid har fremtidsdebatten at skabe en fællesfølelse blandt vores
rejst sig i Dansk Handicap Forbund. medlemmer, - også med henblik på
Vores lokale bestyrelse har afholdt et at give rum til erfaringsudveksling. Et
bestyrelsesmøde, hvor vi i fællesskab tredje mål er at sikre, at vi har en afdeforsøgte at formulere en række visio- ling, hvor der er plads til alle.
ner for afdelingens fremtid. Disse visioner satte vi til debat på årets gene- Nationalt set er fremtidsdebatten starralforsamling. Vi kan i afdelingen nu tet i hovedbestyrelsen. Her har man
se frem til en spændende tid, hvor be- debatteret, om der skulle gennemføres
styrelsen i samarbejde med medlem- en konsulentundersøgelse på tværs af
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organisationen. Hovedbestyrelsen endte dog med at beslutte, at forretningsudvalget skulle iværksætte en undersøgelse, hvor både afdelinger, regioner og
specialkredse ville få mulighed for at
bidrage til den videre debat i forbundet. Til dette har forretningsudvalget
udarbejdet et debatoplæg med titlen
»Hvordan ser vi DHF i 2012?«. Oplægget indeholdt en del spørgsmål, som
kunne stilles til debat rundt omkring
i organisationen. I Århus valgte vi at
tage det op på generalforsamlingen.
Sammen med vores lokale visioner lagde vi op til en debat om fremtiden for
Dansk Handicap Forbund – lokalt og
nationalt. Der kom flere bud på fremtiden. Det, der bl.a. skinnede igennem,
er, at vores medlemmer har og får efterhånden et større behov for råd og vej-

ledning. Derudover er det også vigtigt,
at vi fremtidssikrer vores organisation
i forhold til at bruge hjemmesiden og
andre elektroniske hjælpemidler.
Forude venter en spændende tid. Århus afdelingen er netop flyttet til Marselisborg Centret, hvor vi har mange
muligheder for at afholde forskellige
aktiviteter og give Projekt »Medlemmer i Centrum« nogle gode rammer.
Derudover vil den handicappolitiske
indsats blive styrket yderligere. I afdelingen vil der være to hoveddele
bestående af bestyrelsen og handicappolitisk udvalg. Udvalget vil fokusere
på den handicappolitiske indsats, og
bestyrelsen vil primært koncentrere sig
om aktiviteter som fx medlemsweekenden og det administrative.

ÅRHUS AFDELINGENS BERETNING
Vi er 280 medlemmer. Det er for
nedadgående. Det betyder, at vi ikke
har så mange kongrespladser som
tidligere.
Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen har haft et travlt og lidt
turbulent år. Vi har trods alt haft
det rart i bestyrelsen. Vores formand
Michael Pedersen valgte at søge om
orlov fra arbejdet i DHF fra januar
og frem. Det er forståeligt, at der
kan opstå en vis form for metaltræthed.
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Vi har besluttet at flytte fra Sonnesgade til Marselisborg Centret. Her deler vi lokaler med Scleroseforeningen
og bor på samme etage som Danske
Handicaporganisationer, Gigtforeningen og Foreningen af Unge med Gigt.
Vi forventer, at vi kan få forskellige
aktiviteter op at stå.
Michael har kort inden generalforsamlingen besluttet at forlade DHF arbejde
i Århus Afdeling. Michael skal have tak
for det fremragende arbejde han har
gjort.
Århus · Maj 2008 · 5

AFDELINGENS RÅDGIVNING I ÅRHUS,
HVOR DU ER I CENTRUM
Du kan træffe DHF Århus afdelingens projektkonsulent Lene Kjær på kontoret den første og tredje torsdag i måneden. De andre torsdage er der én fra Århus
afdelingens bestyrelse.

Åbningstider: kl. 14-17.
Telefon, e-mail og hjemmeside:
Tlf. 51 87 84 99 - direkte nummer til Lene Kjær
E-mail: projekt@dhf-aarhus.dk
Hjemmeside: www.dhf-aarhus.dk
Kontoret: tlf. 51 87 84 98.
E-mail: kontor@dhf-aarhus.dk
Kontoradresse:
Marselisborg Centret, bygning 11, 2. sal
P. P. Ørumsgade 11
8000 Århus C (500 meter fra Musikhuset)

Bestyrelsen ønsker alle
vore medlemmer
samt annoncører
en god og varm sommer
6 · Århus · Maj 2008
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Projekt medlemmer i centrum
Projektet er nu på vej ind i dets andet år og en god del er nået. Rådgivningsdelen har været i gang fra starten
af projektet. Ligeledes med bisidderfunktionen. Rådgivningen har især i
efteråret 2007 haft en del henvendelser fra medlemmerne, og projektkonsulent Lene Kjær har også været på
banen som bisidder nogle gange.

mål med projektet, nemlig en kortlægning af de tilbud, som Århus Kommune har at tilbyde til mennesker med en
fysisk funktionsnedsættelse.

Derefter skal der tages hul på en lidt
større medlemsundersøgelse, som har
til formål at give afdelingsbestyrelsen
en større viden om medlemsskaren og
mere præcist en viden om, hvilke behov medlemmerne har dels i relation
Projektet er blevet omtalt flere gange til de kommunale tilbud, der ydes, og
i afdelingens blad. På hjemmesiden dels i relation til de ønsker som meder der en underside, der vedrører pro- lemmerne har til afdelingen som heljektet, hvor der gives mulighed for at hed.
stille spørgsmål og rejse en debat om
dette eller hint. Ikke mange har benyt- Igennem det sidste år har projektet
tet sig af dette endnu.
haft til huse på Center for Hjælperordning, men fra april bor vi nu på
Der er nedsat en styregruppe, beståen- Marselisborg Centret i bygning 11, 2.
de af Michael, Dorthe og Per, som har Sal. Vi har åbent hver torsdag fra kl.
til opgave at følge projektet og blandt 14 til 17.
andet være en form for sparringspartner for konsulenten.
Endelig kan det nævnes, at projektkonsulenten har en vigtig opgave, som
Før jul havde gruppen en opfølgende består i at undersøge og afdække prosamtale med projektkonsulent Lene blemstillinger hos medlemmerne, som
Kjær om projektets hidtidige forløb, Århus afdelingens bestyrelse og Hanog hvad der var af arbejde fremover. dicap Politisk Udvalg bør tage op rent
Styregruppen udtalte sin store til- politisk.
fredshed med projektet under denne
samtale. Blandt andet kom det frem, Årets arrangementer:
at Lene har håndteret henvendelserne Generalforsamling på ARoS
fra medlemmerne på en fagligt god og den 14. marts 2007.
professionel måde.
Vi valgte at holde årets generalforsamling på ARoS, kombineret med spisLige nu er Lene ved at afslutte et del- ning på tagrestauranten. En planlagt
22 · Århus · Maj 2008

Århus · Maj 2008 · 7

Hanne Arpe er valgt som 2. suppleant Dorthe Stief sagde tak for godt samarbejde i bestyrelsen, som hun kun
Ad pkt. 9. Eventuelt
nødigt forlader.
Solveig Hansen orienterede om at det
landsdækkende U-landsudvalg overvejer at arrangere en tur til Nicaraqua
en 10 – 12 dage.

Bestyrelsen sagde tak til Dorthe for
godt, spændende og konstruktivt samarbejde.

Endvidere en tak til Michael Pedersen
Claus Bjarne Christensen: DHF’s ad- for mangeårigt veludført arbejde som
vokat Peter Beck opfordrede DHF til formand. Michael har valgt ikke at
at få politikerne til at sætte sig i en kø- genopstille til formandsposten.
restol og se hvordan det er.
15. maj holdes der åbent hus på Marselisborg Centret.
8 · Århus · Maj 2008
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rundvisning måtte vi aflyse, da snakke- Møde med Holger Kallehauge.
lysten på generalforsamlingen var stor. I et samarbejde mellem PTU og DHF
Århus Afdelingen blev der arrangeret
et møde med Holger Kallehauge omFyraftensmøde
kring den nye FN-handicapkonventimed Rådmand Gert Bjerregård.
20. marts 2007 arrangerede DHF – on. Med konventionen får mennesker
Århus Afdeling i samarbejde med De med handicap de samme rettigheder
Samvirkende Invalideorganisationer som alle andre. Ikke bedre rettigheder,
et møde med Rådmand Gert Bjerre- men de samme. Dvs. mennesker med
gaard, hvor der blev sat fokus på man- handicap har samme ret til at benytte
ge handicappolitiske spørgsmål som er bussen, tage et arbejde, stifte familie
dukket op efter at kommunerne fra ja- som alle andre. I Danmark holdes
nuar 2007 skal varetage en lang række mennesker med handicap ofte udennye opgaver, som tidligere var placeret for deltagelse, fordi den nødvendige
tilgængelighed ikke er til stede. Det
i amterne.
kan man så forvente, at konventionen
vil ændre på. Danmark er forpligtet til
Sommerfest 8. juni 2007.
Alice Carlsen lagde hus og have til, at ændre på de mangelfulde forhold.
da vi afholdte sommerfest. Det var en Dagen afsluttedes med en middag.
af de smukkeste aftener i sommeren
2007 – så vi var meget heldige. Tilslut- Julefrokost 7. december 2007.
ningen til festen var ganske god, og vi Mange var mødt op, da afdelingen
holdt julefrokost på Abildhus. Der var
grillede og hyggede os hele aftenen.
tilfredshed med arrangementet, med
maden og med juleøllene.
Medlemsweekend i september
på SI Centret i Sønderjylland.
Man kunne have ønsket sig en større Bladet
tilslutning, men dem, der var kom- Århus Afdelingens lokale stemme er
met, havde en god weekend. Der var vores lille medlemsblad, som nu er
ikke det helt store hårde program. Vi udkommet igennem snart 7 år. Det
skulle høre om arbejdet i DHF Århus udkommer 4 gange om året.
og dyrke noget idræt, og her var Lene
Kjær vores instruktør - nogle gik ture, I bladet orienteres om, hvad der sker
andre valgte at bruge den smukke dag på den handicappolitiske scene. Men
på en tur til Flensborg, og atter andre vi annoncerer også vores medlemsarvalgte bare en indkøbstur. Men alle rangementer. Vi forsøger også at få deltagerne til at skrive om arrangementer,
følte, at de fik slappet godt af.
20 · Århus · Maj 2008
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• At få flere medlemmer er både en • Der er rigeligt plads til to blade – men
central og decentral opgave
lokalbladet kan blive mere spændende
• Kan man lave arrangementer for
børn. Så får man fat i dem allerede i
skolealderen?

• Der efterlyses skribenter til bladet

• Medlemmerne kan fortælle hinanden om gode oplevelser – det giver
• Ville være godt at få kontakt med
et lokalblad gode mulighed for
forældre med børn med handicap.
Der blev fra bestyrelsens side efterlyst
Hvordan får man fat i dem?
ideer til, hvordan man får flere til at
• Også på landsplan har det været komme med på medlemsweekender.
svært at få kontakt med forældre
Hvordan skaffer man flere medlemmer?
med børn med handicap
• Godt med uformelle mødefora men
vigtigt at annoncere med dem
• Et forslag kunne være at sende brochurer og lign. ud til børnehaver og
• Prøv med arrangementer som ølinstitutioner
smagning, whisky-smagning og lig• Kan man samkøre lister – hvem er
nende. Vigtigt at folk føler et socialt
med i Forældrekredsen og Århus-afsammenhold
delingen
Ad pkt. 8. Valg af bestyrelse
Informationer:
• Læg mere og mere ud på nettet. For A. Valg af formand:
mange folk med handicap er det Rikke Kastbjerg blev foreslået - og valgt
nemmere med informationer på net- for de kommende to år.
tet end på papir.
B. Valg af to bestyrelsesmedlem
• Per og Claus Bjarne passer hjemme- Et bestyrelsesmedlem for 2 år
siden. Den trænger til en ansigtsløft- Dorthe Stief går af. Genopstiller ikke.
ning – men informationerne kom- Marie Louise Hahn valgt for 2 år
mer ud rettidigt.
Et bestyrelsesmedlem valgt for 1 år.
• Der mangler informationer i lands- Helle Szydlowski valgt for 1 år
bladet om Århus-arrangementer. Er
Gert Riis er valgt som 1. suppleant
det formålstjenligt at have 2 blade!
10 · Århus · Maj 2008
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de har deltaget i. En enkelt gang har
der været et læserbrev i bladet. Dette
kunne vi ønske os mere af, da det ville
give et mere varieret og spændende
blad. For det må vi også erkende: Selv
om vi gør, hvad vi kan for at få et interessant blad, kunne vi godt bruge et
medlemsblad med lidt mere »bid« i.

DH til at sidde i Århus kommune
handicapråd. Vi er så heldige, at Claus
Bjarne Christensen også er indstillet
med Gigtforeningen som basisorganisation. For DHF betyder det, at to
fra bestyrelsen sidder i handicaprådet.
Det giver indflydelse på rådets arbejde. Vi er aktive, når handicaprådet
laver høringssvar eller på anden måde
Hjemmeside
udtaler sig om et emne. Men en anVi håber, at vores medlemmer har kun- den vigtig funktion i handicaprådets
net bruge vores hjemmeside www.dhf- arbejde er at være en del af de dialoger,
aarhus.dk. Her er det meningen, at alle som foregår i rådet mellem politikere,
kan følge med i vores aktiviteter.
kommunale embedsmænd og handicaporganisationerne. Ofte føler vi, at
Danske Handicaporganisationers
det er i dialogerne, vi får ændret nogle
Århus afdeling
ting, som gør livet bedre for borgere
I Danske Handicaporganisationer med handicap i kommunen. DHF er
(DH, tidligere DSI) har Michael Pe- aktiv og har stor indflydelse på de ting,
dersen været repræsentant for DHF. der er til dialog.
Vi har også i år både siddet i bestyrelsen og i forretningsudvalget for DH Den kommunale handicappolitik
Århus afdeling. Det giver os stor ind- Både Claus Bjarne Christensen og Miflydelse, at vi sidder der. Michael har chael Pedersen har været udpeget som
været næstformand, og udgør sammen DHs repræsentanter i en arbejdsgrupmed formand Jørgen Bak et stærkt pe, som skulle formulere en indstilling
formandskab. Vi har sat vores finger- til Århus byråd til en ny handicappoliaftryk på de høringssvar, som DH har tik. Arbejdsgruppen har bestået af reskrevet i årets løb. Vi er med i de over- præsentanter fra DH, formandskabet
vejelser, som DH gør i forhold til nye i handicaprådet samt embedsmænd
initiativer i Århus kommune. Det er fra alle kommunens magistrater. Argodt, at vi som DHF har stor indfly- bejdsgruppen har arbejdet intenst i
delse på, hvad der foregår i DH Århus sidste halvdel af efteråret 2007. DHs
afdelingen.
repræsentanter har sammen med den
ene af handicaprådets repræsentanÅrhus kommunes handicapråd
ter samt DHs formand valgt at holde
Michael Pedersen er indstillet fra formøder før møderne i arbejdsgrup18 · Århus · Maj 2008

Århus · Maj 2008 · 11

Projekt Medlemmer i centrum
– Lene Kjær:
Formål:
• Være et tilbud om rådgivning og bisidderdel til medlemmer i Århus

nogle spørgsmål til debat:
• Hvorfor er du medlem af DHF i
2012?
• Hvorfor er der 10.000 medlemmer
i 2012?

• Kortlægge tilbud i Århus for mennesker med bevægelseshandicap
• Hvilke aktiviteter møder du op til?
* private som kommunale (regionale)
* Børn – unge og voksne
• Vil du gøre brug af en bisidder?
• Medlemsundersøgelse

• Hvilke informationer smider du ikke
i papirkurven?
• Dokumentation for nyskabelse af til* Hvor har du først hørt om generalbud i afdelingen og politisk dialog
forsamlingen?
med kommunen
Disse emner blev debatteret og der
Hvad har der været af henvendelser: kom følgende frem:
• 30 henvendelser på mail og telefon
(Store og små mellem hinanden,
Medlem fordi:
også nogle hjemmebesøg)
• Gode medlemsarrangementer
• Temaer: bilsager, hjælpemidler, bolig/samliv, sagsbehandlingstider, arbejde, revurdering af hjælpeordninger, udgifter til hjælper, merudgifter
• Samarbejde med bisidderkorps og
rådgivningsteam

• Har brug for hjælp i bilsag og andre
sager
• Vil gerne gøre noget for andre. Har
lavet arrangementer for UK, eksempelvis bowling-aften (Thomas Arpe)

• At man laver lokale arrangementer
Lene har en fornemmelse af at det loer med til at give større synlighed og
kale blad ikke bliver læst. Opfordrer
skaffe flere medlemmer
bestyrelsen til at gøre noget ved bladet, så det bliver mere interessant.
• Opfordring til Århus-afdelingen om
at begynde at dyrke en sportsgren:
DHF har fra hovedkontoret udsendt
– klapjagt på ikke-medlemmer
12 · Århus · Maj 2008

Århus · Maj 2008 · 17

Budgetforslag for 2008:
Omdelt.
Ad pkt. 6. Indkomne forslag
Ingen forslag

• Fokus på kørselsordningen.
• Respekt og tro på eget værd. Det skal
DHF være med til at sikre.
• DHF – dialogforum i forhold til
kommunen.

Ad pkt. 7. Fremtidigt arbejde
Bestyrelsen havde i slutningen af 2007
et visionsmøde. Følgende »statements« • Personlig udvikling.
blev man enige om som vigtige:
Bestyrelsen besluttede at man indtil
næste generalforsamling vil have et
• Medlemsfremgang.
tema der hedder »Kultur«.
• Efter 2009 – overveje om der skal være
et andet medlemsprojekt når projekt Dorthe Stief er medlem i HPU. Til
medlemmer i centrum stopper.
hvert møde dagsordensættes et tema
som er aktuelt ude i samfundet. Hun
• Gode medlemsarrangementer – »gam- opfordrede medlemmerne til at komle« kan fortsætte – nye kommer med. me med ideer til temaer, som man
Evt. også nogle rejser.
ønsker taget op i HPU. Kontakt et af
medlemmerne.
• Århus afdelingen skal være en afdeling som ses, høres og mærkes.
Munk Jørgensen: Vær mere synlige i
pressen.
• Med i mediebilledet – da vi er de
fagligt kompetente personer.
Lars Jacobsen: Ledsagerordning/kørselsordninger med de mange begræns• Troværdighed.
ninger kunne være et emne.
• God balance mellem det politiske og Thomas Arpe: Det er blevet sværere at
det sociale.
få bil.
• Marselisborg Centeret – kan blive et
uformelt, socialt samlingssted – evt.
hver torsdag eftermiddag når kontoret er åbent.
16 · Århus · Maj 2008

Claus Bjarne Christensen: Har haft dårlige oplevelser med hensyn til merudgifter – men det er blevet vendt til positive
erfaringer. Giv erfaringerne videre til
andre. Gem ikke på de gode historier.

per. Til trods for den store aktivitet
har DH følt, at det har været svært
at komme igennem med vores holdninger. Den 1. februar blev handicappolitiken sendt til høring. DHF skrev
naturligvis et høringssvar. Her giver vi
udtryk for samme holdning som DH,
nemlig at vi synes, at politikken ikke
er visionær nok. I skrivende stund er
handicappolitikken samt høringssvar
ved at blive gjort klar til en indstilling
til byrådet. I DHFs høringssvar lagde
vi særlig vægt på øget tilgængelighed
i byens gader og adgang til huse og
de almindelige busser samt problemer med handicapkørsel. Vi venter
spændt på at se, om byens politikere
tør være mere visionære end embedsmændene.

Den 20. marts indkaldte vi til et fyraftensmøde, hvor socialrådmand Gert
Bjerregaard kom og fortalte om Århus
Kommunes visioner på områder som
beskæftigelse til mennesker med handicap, hjælpemidler på og transport til
arbejdet, om flex- og skånejobs m.m.
Gert Bjerregaard havde bedt socialchef Leif Gjørtz Christensen komme
med til mødet.
HPU har gjort indsigelse overfor en
byrådsindstilling om at forbyde handicaphjælpere at tage kontakt med
prostituerede på vegne af brugerne.
Indstillingen blev ikke vedtaget.

Den 13. oktober holdte vi et arrangement på Sabro Kro, hvor fhv. landsretssagfører Holger Kallehauge fortalHandicap Politisk Udvalg (HPU)
te om FN’s nye handicapkonvention.
Vi har holdt 4 møder i HPU i det Denne handler i al sin korthed om, at
forgangne år. På vores første møde i handicappede ikke må diskrimineres
januar blev vi enige om at handle på, – og det gælder på alle lovområder.
at byrådet i budgetforliget for 2007 Danmark har vedtaget konventionen
var enedes om at skære ned i handi- men ikke ratificeret den endnu, hvilcapkørsel. Fra 1. januar blev det årlige ket efter Kallehauges vurdering sker
antal af ture skåret ned fra 365 til 200. tidligst i år. Her samarbejder vi med
Fem elever fra Handik@ blev bedt om PTU.
på skrift at fortælle, hvad nedskæringen ville betyde for dem i hverdagen. Det sidste, der skal nævnes under detVi var herefter til møde med rådmand te punkt, er, at HPU sidst i november
Dorthe Laustsen, hvor vi forelagde tog initiativ til et møde med socialhende problemet og afleverede de 5 forvaltningen og andre involverede
personbeskrivelser. Hun var meget parter om problemerne med at rekrutlydhør og enig med os. Desværre er tere faste handicaphjælpere og vikarer.
antallet ikke hævet for 2008.
HPU har fået til opgave at samle op
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på diskussionen. Det blev besluttet, at
der skal laves et mindre samarbejdsforum bl.a. bestående af Brugerklubben,
Forvaltningen, Center for Hjælperordninger, HPU m.fl.

lykkedes at få handicap nævnt flere
steder i beskæftigelsesplanen for
2008, og Finn Amby, DH’s anden
repræsentant, har holdt et oplæg om
handicap på et af de ordinære møder.
Endeligt bruger LBR også en del tid
Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) på at behandle indkomne ansøgninfor Århus og Samsø
ger om økonomisk støtte. Handicap
Et arbejdsområde, der har fyldt en er blevet et af de temaer, som LBR
del i 2007, har været udarbejdelsen prioriterer ved bevilling af projektaf beskæftigelsesplanen for 2008. På midler i 2008. Vi anser det dog for
hvert møde giver både den statslige at være et problem, at der indtil nu
og den kommunale jobcenterchef kun er indkommet meget få projekten orientering om beskæftigelsessi- ansøgninger på området, dette er der
tuationen og jobcenterets arbejde. I imidlertid ved at blive gjort noget
forhold til handicapområdet er det ved.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DHF
Århus Afdeling den 24. april 2008
Ad. Pkt. 0: Velkommen
Fungerende formand Claus Bjarne
Christensen bød velkommen.

Ad pkt. 1. Valg af dirigent
John Sørensen. Næstformand i DHF
blev foreslået og valg som dirigent.

Til stede var:
Rikke Kastbjerg, Lene Kjær, Hanne
Jespersen, Per Jacobsen (regionsrepræsentant), Dorthe Stieff, Lars Jacobsen,
Gert Riis, Dan Brock, Thomas Arpe,
Hanne Arpe, Solveig Hansen (regionssuppleant), Kirsten Marcussen, Jørgen
Arentoft, Lone Arentoft, Birthe Munk
Jørgensen, Munk Jørgensen og Marie
Louise Hahn.

Ad pkt. 2. Valg af referent
Helle Szydlowski blev foreslået og
valgt som referent.

Spørgsmål: Hvad laver man i Beskæftigelsesrådet for Århus og Samsø?
Rikke Kastbjerg er medlem af Beskæftigelsesrådet og redegjorde for hvad
man laver. Vigtigt at få handicappolitiske emner på dagsordenen. Lige nu
vil man sætte fokus på overgang fra
uddannelse til job samt forsøge at få
lavet en styrkelse af jobsøgningssituationen for folk med handicap.

ressourcer. I Århus har man haft ressourcerne til det og det har også været
aktivt.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Ad pkt. 5. Regnskab
Per Jacobsen fremlagde regnskabet.
Dorthe: Det seneste år har bestyrelsen
jævnligt diskuteret hvad afdelingens
penge skal bruges til. De penge, Århus-afdelingen har, er for størstedelens
Beskæftigelsesrådet har en tæt kontakt vedkommende blevet tilvejebragt i forbindelse med salg af to sommerhuse.
med Job-Centret.
Man kunne tænke sig at DHF Århus
Solveig Hansen: Regionen er en for- støtter noget i samme retning – ferie til
holdsvis ny størrelse i DHF. (Delvis en medlemmerne eller lignende.
afløsning for de gamle Amtskredse).
Mange giver udtryk for at de gerne vil Regnskabet til afstemning.
have et HPU, men at man ikke har Enstemmigt godkendt.

Ad pkt. 3. Valg af stemmeudvalg
Solveig Hansen og Lone Arentoft blev
valgt.

Ad pkt. 4. Beretning
Claus Bjarne Christensen fremlagde beretningen. Beretningen kan i sin helhed
Flere medlemmer havde hjælpere med. ses på hjemmesiden: www.dhf-aarhus.dk.
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