6. marts 2019

Referat fra generalforsamling i Dansk Handicap Forbund Aarhus/Randers Afdeling lørdag den 2. marts på Hou Søsportscenter.
Til stede var:
Rikke Kastbjerg, formand
Ole Storm, næstformand
Lars Jacobsen, kasserer, med hjælper
Karsten Jensen, regionsrådsmedlem
Jeanette Andersen, regionsrådsmedlem
John Sørensen
Ulla Thorbek
Flemming Thorbek
Jørgen Laursen og hjælper
Hanne Jespersen
Helle Birkmose Nielsen
Solveig Hansen
Inge W. Christensen, fysioterapeut
Helle Szydlowski (referent)
Dagsorden;
0. Velkomst
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Beretning
5. Regnskab
6. Regnskab
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelse
Valg af kasserer
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Valg af to suppleanter
9. Eventuelt

Ad. pkt. 0: Velkomst
Formand Rikke Kastbjerg bød velkommen til de fremmødte
Ad. pkt. 1: Valg af dirigent
Bestyrelsen havde indstillet John Sørensen, som blev valgt.
John konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
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Ad. pkt. 2: Valg af referent
Bestyrelsen havde indstillet Helle Szydlowski, som blev valgt
Ad. pkt. 3: Valg af stemmeudvalg
Man besluttede først at vælge et stemmeudvalg, såfremt det blev nødvendigt.
Ad. pkt. 4: Beretning
Formanden oplæste beretningen, og der blev udleveret et eksemplar til hver af deltagerne. Den kan læses på afdelingens hjemmeside.
Der blev kommenteret, at det er en god idé, at suppleanterne til Aarhus Kommunes Handicapråd deltager i rådets formøder. Denne praksis kunne med fordel kopieres af andre kommuner og til andre møder.
Det ville involvere flere personer og udbrede kendskabet til arbejdet.
Det blev kommenteret, at det er fint med de mange aktiviteter, der er i Aarhus-Randers afdelingen, og
det var det generelle indtryk, at folk virkelig hygger sig sammen. Men måske er aktiviteterne ”for ens” –
ofte noget, der involverer spisning. Kunne man forestille sig, at man kunne lave andre aktiviteter. Alle
blev opfordret til at komme med forslag til aktiviteter, som gerne må være anderledes.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Ad. pkt. 5. Regnskab.
Kasserer Lars Jacobsen gennemgik regnskabet, som også blev omdelt til alle deltagere.
Der blev spurgt ind til den voldsomme stigning i EDB-udgifterne. Forklaringen ligger i udviklingen af
en ny hjemmeside. Der er tale om første rate, og der kommer en rate to, som nok bliver lige så stor. Før
arbejdet med hjemmesiden påbegyndte, overvejede bestyrelsen muligheden for at ”koble sig på” hovedforbundets hjemmeside. Der skete imidlertid ikke rigtigt noget, og man besluttede at ofre midler på at få
udviklet en hjemmeside, hvor man lagde vægt på:
• Fremtidssikring et godt stykke tid ud i fremtiden
• Skal kunne anvendes på både computer, IPad og mobiltelefon
• Skal være tilgængelig for personer med bl.a. dårligt syn
• Skal være nem at redigere, så denne opgave kan bredes ud på flere personer
Når arbejdet med udviklingen af hjemmesiden er afsluttet, vil der fremover kun blive driftsudgifter. Ca.
1000 kr. pr. år.
Der blev udtrykt bekymring for, at hjemmesiden på sigt skubber bladet ud og totalt overtager. Her ville
en gruppe medlemmer måske tabes på gulvet. Denne bekymring blev manet i jorden. Hjemmeside og
blad kommer til at supplere hinanden. Desuden er bladet en indtægtskilde.
Formand Rikke Kastbjerg ønsker at”plante et frø” til kommende generalforsamling. Kunne afdelingen
overveje at eftergive hele/en del af gælden til hovedforbundet? Man kunne overveje forskellige scenarier.

Ad. pkt. 6: Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogle forslag.
Ad. pkt. 7: Fremtidigt arbejde.
Det er oplagt at lave et valgmøde i.f.m. kommende folketingsvalg.
Der er rundvisning på Gaia den 9. april. Der er efterfølgende mulighed for at spise.
23. – 25. august er der mulighed for at deltage i weekend på Slettestrand. Der kommer mere i kommende blad.
Handicapdag i Herning den 16. marts. Frist for tilmelding blev forlænget til søndag den 10. marts
2019. Få fra Aarhus-Randers var tilmeldt.
Det blev foreslået, at man i.f.m. alle arrangementer lægger et emne ind og evt. inviterer en gæst, som
ved mere om det konkrete emne. Dette forslag fik en blandet modtagelse.
Ad. pkt. 8. Valg af bestyrelse.
Kasserer.
Lars Jacobsen blev foreslået og blev genvalgt.
3 bestyrelsesmedlemmer.
Helle Birkmose Nielsen, Ole Storm og Helle Szydlowski blev foreslået og modtog alle genvalg.
2 suppleanter.
Flemming Thorbek blev valgt som 1. suppleant og Solveig Hansen som 2. suppleant..
Ad. pkt. 9: Eventuelt
Der blev gjort opmærksom på en ny mulighed i Højbjerg for at gå til kørestolsdans. Udgiften til en dansepartner er 200 kr. pr. gang.
Et medlem havde i forbindelse med parkering i Billund Lufthavn oplevet, at for at få rabatten, som en
Bro Bizz giver ret til for folk med handicap, skal man henvende sig ved betalingslugen. Rikke undersøger mulighederne for, at det kan ske automatisk.
I øvrigt blev der gjort opmærksom på, at man ved bilskift skal huske på at få en ny Bro Bizz, som er
registreret til den nye bil.

