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LEDER
KAMPKLAR ORGANISATION
Af Michael Pedersen
Debatten om en ny struktur i Dansk
Handicap Forbund har fyldt meget de
sidste par år. Det er en debat, der til tider har været skinger. Uenigheder og
konflikter er ikke altid dårlige, det kan
der godt være noget dynamisk i. Men
når det drejer sig om strukturdebatten
i forbundet tror jeg, at mange har oplevet det som handlingslammende.
Der lå to meget forskellige forslag til
kongressen. Fronterne har været trukket skarpt op. Derfor var det befriende, at et modigt forretningsudvalg

22

i forbundet vovede at komme med et
kompromisforslag. Forrentningsudvalgets forslag blev stort set vedtaget
uden større ændringer af et overvældende flertal på kongressen.
Derfor er det nu tid til at komme videre. Det er tid til at tillidsfolk atter
sætter samarbejde i højsædet og lader
eventuelle tidligere uoverensstemmelser vige for samarbejdets skyld. Vi har
brug for samarbejdet. Vi står både lokalt og på landsplan overfor store opgaver, som vi skal løfte i flok. Lader
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ÅRETS BRAG AF EN JULEFROKOST
I DHF ÅRHUS
Fredag den 8. december er alle medlemmer med ledsager
inviteret til at deltage i årets brag af en julefrokost.
Det er her du har mulighed for at møde nye eller gamle venner, genopfriske
minder fra medlemsweekenden i Slettestrand, høre nyt om kongressen og fra
bestyrelsen, eller slet og ret nyde den gode julemad med det våde tilbehør.
Vi bestræber os på at lave jule-hyggelige rammer og håber på
jeres gode selskab. Det koster 50 kr. pr. person at deltage.
Drikkevarerne køber man selv i baren til købmandspriser.

Vi ses den 8. december kl. 18.30
i Abildhus’ lokaler, Abildgade 23, 8200 Århus N.
Tilmeldingsfristen er 1. december til
Dorthe Christensen på tlf. 86 27 42 51 eller e-mail: dorthe@stief.dk
Helle Szydlowski på tlf. 86 26 24 58 eller e-mail: hsz@fk.aarhus.dk
Vi glæder os til at se jer - Julehilsner fra bestyrelsen
Bladet er udgivet af Dansk Handicap Forbund Århus afdeling.
Ansvarlig redaktør Per Jacobsen
Næste nummer udkommer i uge 7 - 2007
Spørgsmål vedr. annoncer rettes til BB Consulting på telefon 9837 9770
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vi konflikter og intriger styre vores arbejde, så svigter vi Dansk Handicap
Forbunds medlemmer. I Århus afdelingen mener vi, at det er afgørende,
at vi først og fremmest forsøger at arbejde til gavn for medlemmerne. Vi er
parate til at tage arbejdstøjet på.
Hvad betyder den nye struktur så?
Kompromisforslaget fra forretningsudvalget tog udgangspunkt i at lave nænsomme, men nødvendige ændringer i
forhold til de gamle vedtægter. Som
de fleste ved, eksisterer amterne ikke
fra januar 2007. Som naturlig konsekvens af det, besluttede kongressen at
nedlægge amtskredsene. De ti kredsformænd har haft sæde i hovedstyrelsen. Derfor har man valgt at afdelingerne i de nye regioner skal holdes
mindst et årligt møde, hvor de skal
vælge en regionsrepræsentant for to
år. Altså har hver region to repræsentanter, der vælges i henholdsvis lige
og ulige år. Hovedstyrelsen
har ændret navn til Hovedbestyrelsen, og har altså to færre medlemmer, da
der var tolv kredsformænd
men kun skal vælges ti regionsrepræsentanter. Resten af hovedbestyrelsen er
uændret, hvilket vil sige, at
kongressen stadig skal vælge formand, næstformand,
kasserer samt ti medlemmer til hovedbestyrelsen,
20

og specialkredsene kan stadig udpege
hver to til hovedbestyrelsen.
På afdelingsplan er det fastslået, at der
kun kan være en afdeling i hver kommune. Endnu mere vigtigt er det, at
der nu står i vedtægterne, at afdelingerne skal arbejde for sammen med regionsrepræsentanterne, at der oprettes
et handicappolitisk udvalg i hver afdeling. Det er en styrkelse af det handicappolitiske arbejde. Med den position de nye handicapråd får og med de
kompetencer, kommunerne får frem
over, er det en helt nødvendig styrkelse
af handicappolitikken i Dansk Handicap Forbunds afdelinger.
Nu har vi altså en struktur, som passer til det arbejde, vi skal gøre. Der er
grund til at sige tillykke til os selv. Det
har været en hård strukturdebat, men
vi kom igennem den og er nu parate
til at tage arbejdstøjet på.
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NOK EN GANG OM SOMMERHUS
- MEN OGSÅ OM HVAD SÅ?
Af Per Jacobsen
Så er det sket med det lille hus på
Musmannsvej i Hou. Endeligt skøde
er fremkommet og alle økonomiske
transaktioner i forbindelse med handlen er vel overstået.
Det har så vist været en lettelse for
bestyrelsen i afdelingen at sige farvel
til ejendommen. Vi har måttet erkende, at vore kræfter ikke var til at
vedligeholde huset og holde det i en
sådan stand, at det kunne bruges til
udlejning for alle medlemmer. Huset stod foran en større renovering og
selv efter en sådan var blevet foretaget
ville sommerhuset alligevel ikke være
brugbart og tilgængeligt for alle medlemmer i kredsen.

ling omkring oprettelse af en feriefond eller en ændring af vedtægterne,
der kan tage højde for at bestyrelsen
udlodder legatportioner til medlemmerne i forbindelse med leje af sommerhus eller lignende. Blot kan jeg
nævne, at tanken nok skal blive fulgt
til dørs – også her er der tale om, at
vi i afdelingen ønsker at gøre gavn for
medlemmerne.
Provenuet fra salget af sommerhuset
er i øvrigt placeret på en god og hensigtsmæssig måde til en rimelig forrentning. Interesserede kan møde op
til kommende generalforsamling og
høre nærmere.

Det handicappolitiske arbejde tager
megen tid for bestyrelsen og her kan
der kun bruges for lidt tid.
Vi vil forsøge en kontakt til køberen
af sommerhuset, når vi kommer på
den anden side af nytår. Det er tænkeligt at køber er interesseret i at udleje
– og det vil jo bare være godt.
I skrivende stund er vi ikke kommet videre med beslutning og hand6
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HVOR HELDIG KAN MAN VÆRE
Af Lene Olesen
Der var lagt op til en weekend, hvor
deltagerne frit kunne vælge at være
aktive, dovne eller bare hænge på. De
fleste valgte at være aktive. De boltrede sig i det varme bassinvand, svedte i
motionskælderen med de særligt handicapvenlige træningsmaskiner, tog
en tur på risten helt ned til strandkanten, én enkelt fik også en forfriskende
dukkert her, deltog i det alternative
orienteringsløb eller nød den halvanden time lange tur rundt i omegnen
med hestevogn.

Forrygende vejr, sjove mennesker, masser
af aktivitet og dejlig mad. Hvad mere
kan man forvente? Alt sammen var ingredienser på lokalafdelingens medlemsweekend på Feriecenter Slettestrand i
september.
Sætter du pris på ovenfor beskrevne
substantiver, kan du godt ærgre dig
gul og grøn over, at du ikke nåede at
tilmelde dig medlemsarrangementet.
Cirka 45 deltagere var vi, og det var
efter sigende det bedst besøgte arrangement fra lokalafdelingens side indtil dato.
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For ikke at snakke om de virkelig aktive, som tog den kilometerlange tur
til det traditionsbundne Svinkløv Badehotel og tilbage igen, eller de virkelig magelige, som smed sig på briksen
i massagerummet, og blev gennemhøvlet fra top til tå med dejlig duft af
massageolie til.
Der var noget for enhver smag. Og
det hele kunne nydes i fulde drag, da
stedet er fuldt ud tilgængeligt. Hvor
befriende at være et sted, hvor man
ikke behøver at tænke alternativt for
at lave det, man har lyst til. Hvor man
bare kan deltage og være sikker på, at
det kan lade sig gøre uden særlige tilretninger. Udover det allerede nævnte
fitnessrum og køreristen til vandkan7

Personalet på Slettestrand Feriecenter
var yderst hjælpsomme og venlige og
gjorde hvad de kunne for at give os
den bedst mulige ferieoplevelse.
Det er første gang Århus afdelingens
bestyrelse laver et medlemsarrangement, som strækker sig over en weekend og vi var lidt spændte på, hvordan
det ville forløbe. Nogle ting kan vi
gøre bedre en anden gang. F.eks. vidste nogle af deltagerne ikke, at man
skulle dele lejlighed med
andre, hvilket vi fremover nok skal gøre mere
ud af at informere om.
Men ud over at kærnemælken var klumpet var
det ikke de store kritikpunkter, der kom frem.

medlem af Dansk Handicap Forbund siden 1957.
Dengang hed det Vanførefonden. De har således en
lang historie at fortælle om
foreningen, som dengang
var en mere aktiv medlemsforening end i dag.
Man samledes hver torsdag aften til hobbyaften og
hver anden tirsdag var der
underholdning i form af
f.eks. filmforevisning eller
bankospil. Efterårsfesterne, nytårsfesterne og sommerudflugterne var store tilløbsstykker og Birthe og Munk
var med til at starte en ungdomsklub
op.
Århus afdelingens bestyrelse er enige
om, at man gerne vil binde an med et
lignende arrangement en anden gang
– måske i andre omgivelser og sikkert
i samarbejde med andre afdelinger af
DHF.

Birthe og Munk Jørgensen var med på Slettestrand og de har været
8
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ten, var værelserne, baderummene og
udenomsarealerne fint tilgængelige.
Skulle man på hestevognen, var der
adgang via en rampe, så alle nemt
og hurtigt kunne komme ombord på
den hyggelige vogn med de to nordbakkere foran.

spil med de hyggelige, positive og gemytlige medlemmer, der var med.
Stor applaus til bestyrelsen for dette
dejlige arrangement og stor tak til Feriecenter Slettestrand for at tage tilgængelighed og service alvorligt.

Det er sjældent at man oplever det
store hav blikstille, men det oplevede vi. Det var forrygende vejr, høj blå
solskinshimmel om dagen med stjerneklar nattehimmel. Ingen vind der
rørte sig på trods af det store åbne
Skagerrak. Så heldig har man lov at
være ind imellem, men havde vejret
ikke artet sig, var turen alligevel blevet en succes. Det skulle de venlige og
sjove arrangører nok sørge for i sam-

FERIECENTER SLETTESTRAND
Beliggenhed: Slettestrandvej 142, 9690 Fjerritslev, Tlf.: 98 21 70 44
Hjemmeside: http://www.slettestrand.dk
Uddrag fra web: Feriecenter Slettestrand har i dag status som et af
Danmarks mest velegnede feriesteder for handicappede.
Et sted, hvor man i samvær med mennesker med
forskelligt funktionsniveau, oplever at et fysisk
eller psykisk handicap ikke er nogen hindring
for en aktiv ferie eller et kursusophold.
Et sted, hvor man via tekniske hjælpemidler og personalets særlige ekspertise kan være på lige fod med
andre.
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HYGGELIGT! SJOVT! DEJLIGT!
Af Helle Szydlowski
Det var ord, som blev brugt igen og igen
på det afsluttende evalueringsmøde efter
medlemsweekenden på Slettestrand.
23 voksne medlemmer, 3 børn og 11
hjælpere deltog og alle var meget tilfredse med arrangementet.
Rammerne på Slettestrand er fantastiske – naturen er storslået med skov og
strand meget tæt på. Vejrguderne havde valgt at betænke os med godt vejr,
hvilket gjorde det muligt at lave forskellige udendørs aktiviteter. Således
var der arrangeret et orienteringsløb,
som alle efter bedste evne kunne deltage i. Der var mulighed for at få sig
en tur ud i det grønne med hestevogn
og nyde den medbragte kaffe, nogle
valgte at se omgivelserne fra hesteryg

eller gå sig en tur ved det helt blikstille Vesterhav på de handicapvenlige
indrettede arealer.
Indendørs byder feriecentret på svømmemuligheder i opvarmet bassin eller
man kunne forbrænde noget af den
helt fantastisk gode mad ved at tage
en time eller to i motionscentret,
som er et af de få steder i Danmark,
hvor motionsapparaterne
er velegnede til handicappede – også kørestolsbrugerne.
Der var blevet sørget for,
at man kunne få sig en
gang massage hos en yderst
kompetent massør, som
brugte hele sin lørdag på at
give nogle af deltagerne en
behagelig oplevelse (dette
dog for egen regning).
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FERIECENTER SLETTESTRAND
EN HYGGETUR AF DIMENSIONER!!!
Af Lars Hermansen
Feriecenter Slettestrand fra fredag den
22. til søndag den 24. september i
år. En fornøjelses- og hyggeweekend,
som Dansk Handicap Forbunds Århus afdeling arrangerede for 40 handicappede og deres hjælpere - med
over lækker mad og forskellige tilbud,
blandt andet en hestevognstur lørdag
eftermiddag, som Deres Udsendte var
med på sammen med 14 andre, en
smuk og afslappende køretur gennem
skovstier. Vi drak kaffe og spiste lækker kage ved en sø, før vi kørte hjemad igen.
Massage og svømmetur i varmvands-
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bassin var andre tilbud om lørdagen.
Men som direktør Inge Marie Kronborg sagde: »Handicapværelset var kun
8 kvm. og toilettet var heller ikke for
stort. Men hvis jeg fik 20 millioner, ville hele feriecenteret blive renoveret med
større, tidssvarende handicapværelser og
toiletter.«
Direktøren er 60 år og meget ambitiøs. Sammen med hendes mand,
John, og seks børn overtog de Feriecenter Slettestrand i 1999 - efter at
feriecenteret var gået konkurs en trefire gange. Feriecenteret blev indviet
i 1988.
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Direktøren udtaler:
»Fra en tryg tilværelse som speciallærer
på Fyn, rejste vi til Thy til en meget
usikker tilværelse som hotelejere med en
arbejdsuge på ca. 90 timer om ugen.«
Hun siger videre, mens hun griner:
»Jeg møder ofte kl. 7.00-7.30 om morgenen - og går først hjem kl. ca. 22.00
om aftenen. Det er en livsstil og benhårdt. Det er noget, vi vil!«
Hun fortsætter: »Børnene var ikke særlig vilde med at skulle flytte med herop
- så langt væk fra deres venner og skolekammerater«.
Inge Marie Kronborg købte feriecenteret på 53 lejligheder for 14 millioner. Syv af lejlighederne har loftslift
og flere andre har gulvlift.

Hun siger:
”Jeg havde meget lyst at lave et feriecenter, hvor familier med et handicappet barn eller den ene forælder var handicappet - også havde mulighed for at
holde ferie uden forhindringer. Vi laver
f.eks. »Fit-For-Fight« kurser for kørestolsbrugere, højskolekurser og akvarelkurser.«
Feriecenteret er lejet ud det meste af
året, til stor glæde for alle besøgende.
Men som hun sagde i starten af interviewet:
»Hvis jeg havde 10-20 millioner til
rådighed, ville feriecenteret blive lavet
langt mere handicapvenligt, siger en tilfreds direktør!«
Interviewet er slut for Inger Marie
skal ind og passe feriecenteret.

Hun siger:
»Hotellet er et familieforetagende, hvilket betyder, at
vi kan spare på lønudgifterne. Vi har lavet et aktieselskab med folk udefra, som
har noget med handicap
at gøre. Min mand laver
regnskaberne og vores søn,
Kresten, er køkkenchef og
laver noget helt fantastisk,
fortryllende mad«. En af
deres svigersønner er overtjener osv. I alt er der ca.
35-40 ansatte på hotellet.
12

13

