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Side 1  

Aarhus/Randers afdelingens beretning for 2019/2020 
 
 
Denne beretning er skrevet med fare for, at vi som bestyrelse 
kommer til at gentage os selv, da vi endnu en gang har haft et 
godt og stabilt år i afdelingen. 
 
 
Økonomi 
Afdelingens økonomi ser fortsat meget fornuftig ud, og vores for-
brug er i balance med vores indtægter. Udgifterne er primært pla-
ceret på medlemsaktiviteter, og vores indtægter kommer fortsat fra 
vores kontingentandel, lokalbladet og egenbetaling til arrangemen-
terne. 
 
 
Årets arrangementer:  
I løbet af det seneste års tid har afdelingens medlemmer haft mu-
lighed for at deltage i følgende: 

• Generalforsamling 2019 
• Rundvisning på GAIA i Randers 
• Sommerfest 
• Weekend på Slettestrand 
• Mortens and 
• Julefrokost 
• Julehygge 

 
 

Afdelingens blad udkommer 4 gange om året, og det laves fortsat 
hos BB Consulting, der står for både layout, tryk og udsendelse. Vi 
har et rigtig godt samarbejde med Mia, som står for at sætte vores 
artikler og billeder sammen til det samlede blad. 
 
Bestyrelsen er rigtig godt tilfreds med hjemmesidens design, og vi 
arbejder fortsat med at holde den opdateret med oplysninger om 
kommende aktiviteter og andet relevant materiale. 
 
 

Afdelingen har et handicappolitisk udvalg bestående af Ulla, Claus 
Bjarne, Thomas og Lars, som er bestyrelsens repræsentant. Ud-
valget har desværre ligget stille den seneste tid på grund af syg-
dom. Heldigvis er der udsigt til, at de kommer i gang igen. Der vil 



  

altid være sager nok at tage fat på i de kommuner, afdelingen 
dækker, og aktuelt har udvalget en henvendelse vedrørende han-
dicapparkeringsforholdene på Aarhus Universitetshospital. 
 
 

DHF Region Midtjylland 
Bestyrelsen deltager fortsat så vidt muligt i de regionale møder, 
kurser og Dansk Handicapdag. Derudover er Marie-Louise supple-
ant for regionsrepræsentanterne. 
 
DH lokalt 
Repræsentanter fra bestyrelsen deltager som hidtil i bestyrelses-
møderne og i andre aktiviteter, der arrangeres af DH Aarhus. I de 
andre kommuner, som vores afdeling også dækker, har vi udpeget 
repræsentanter til de lokale DH-afdelinger. I DH-Syddjurs er Sol-
veig formand, og Marie-Louise og Lars deltager som suppleanter i 
Handicaprådets formøder i Aarhus. 
 


