
Aarhus/Randers afdelings beretning for 2020/2021 

Denne beretning dækker over en periode på 1½ år, da vi grundet corona-krisen har 
været nødt til at udskyde vores generalforsamling. Sidste gang vi havde 
generalforsamling, var den 7. marts 2020.  

Vi har haft 12 bestyrelsesmøder/arbejdsdage i det forløbne 1½ år – 11 virtuelle 
møder, og det senest afholdte møde blev gennemført fysisk. 

Økonomi 

Afdelingens økonomi ser meget fornuftig ud, hvilket også skal ses i lyset af, at vi har 
gennemført meget få arrangementer for medlemmerne – og derfor heller ikke har 
haft store udgifter. Kassereren vil senere gennemgå regnskabet.  

Årets arrangementer. 

Der har været planlagt en del arrangementer i DHF Aarhus/Randers i det forløbne 
1½ år, men mange af dem har vi desværre måttet aflyse grundet corona-situationen.  

• I april 2020 havde vi en rundvisning på ARoS, hvor vi så udstillingen 
”Mythologies – The beginning and end of civilization” 

• En weekendtur til Egmont Højskolen skulle have fundet sted i maj 2020, men 
der var meget lille tilslutning, så den blev aflyst. 

• Sommerfest var planlagt til at finde sted i juni måned 2020. Blev først udsat til 
sensommeren – for til sidst at blive helt aflyst. I stedet genopfriskede man 
Mad Med Mille en enkelt gang.  

• Vi har fået støtte fra Lokalpuljen til Projekt Udeliv og haft flere datoer og 
aktører i sving til både primitiv overnatning, sanketure og liftbusture i 
Nationalpark Mols Bjerge. Første planlagte bustur, der kunne gennemføres 
med lempede restriktioner, endte med at blive en hyggelig eftermiddag med 
foredrag, kaffe og hjemmebagte boller på Rønde Bibliotek, da bussens lift 
samme morgen brød sammen og ikke lod sig reparere inden 
afgangstidspunktet.  
To busture har fundet sted her i sensommeren, men den primitive 
overnatning arrangeret i spejderhytte og teltlejr i Pindstrup måtte aflyses 
p.g.a. manglende tilslutning. En tredje og fjerde bustur udbydes senere på 
efteråret. 



• I september havde vi besøg af Pia Justesen, som efter at have boet fem år i 
USA har skrevet en bog om forholdene for folk med handicap i henholdsvis 
USA og Danmark. Hun holdt et oplæg herom.  

• Vi valgte at udbyde en weekend med forplejning og underholdning i 
Dronningens Ferieby i Grenaa i september 2020, der blev gennemført 
sammen med medlemmer fra Scleroseforeningen samt Polio- & 
Ulykkespatientforeningen. Det blev en hyggelig weekend, hvor vi nød at være 
i et ”skærmet” miljø væk fra storbyen, boede dejligt i velfungerende huse i 
plantagen og spiste ved småborde. Vi droppede at lave fælles program, men 
nogle tog selv på udflugter og næsten alle gik ture og mødtes på rampen til 
stranden. Flere lod sig inspirere til fremtidige ophold med familie og venner. 

• Kongressen, som plejer at foregå på Egmont Højskolen, valgte man ikke at 
afholde fysisk. Alle kongresdeltagerne fik kongresmaterialet tilsendt, og der 
var så mulighed for at stemme virtuelt   

• Vores traditionelle Mortensand blev aflyst.  
• Det samme gjaldt for nytårskuren, som var planlagt til at finde sted i januar.  
• Hovedforbundet har budt medlemmerne til virtuelt forsamlingshus og 

julebanko. 
• Vores egen lokalafdeling stod i maj for en virtuel portvinssmagning, som blev 

en succes. Deltagerne fik med posten sendt en pakke med fem rør med 
portvin og lidt snacks og kunne følge med på skærmen, når ejerne fra Gila 
Vinimport fortalte om vinene.  

Andre aktiviteter, afdelingen har deltaget i. 

Aarhus/Randers afdeling blev sammen med ni andre kommuner i efteråret 2020 af 
DHF’s hovedforbund anmodet om at deltage i en hjælpemiddelaktion, som skulle 
kortlægge kommunens hjælpemiddelformidling. Vi blev bedt om at tage kontakt til 
to lokalpolitikere fra Socialudvalgene i kommunerne. Med Randers gik det fint. 
Formanden for Aarhus/Randers afdeling mødtes med formanden for 
Omsorgsudvalget Fatma Cetinkay og næstformand Susanne Nielsen i Randers og 
havde nogle fine møder.  

I Aarhus gik det knap så fint. Tre medlemmer af Omsorgsudvalget blev kontaktet, 
der blev rykket for svar, men der kom ingen møder i stand.  

Efterfølgende blev der rapporteret tilbage til DHF’s hovedkontor, som så sluttelig 
tog et fælles, virtuelt møde med deltagerne i projektet. 



Der har været afholdt Regionsmøde i Skive i eftersommeren 2020.  

Den 18. august 2021 har DH haft indkaldt til et virtuelt møde om kommunalvalg, 
hvor der deltog 32 personer fra forskellige egne af landet. Der er senere sendt 
materiale ud herom.  

 

Hjemmeside og blad. 

Vi synes selv, at vi har en fin hjemmeside, takket være vores hjemmesidebestyrer 
Ole Storm.  

Vores blad har igennem mange år været bestyret af Solveig Hansen, som har gjort et 
stort stykke arbejde. Nu har hun desværre meddelt, at hun fremover vil være 
medlem af den afdeling, som hun retteligt geografisk hører under. Det er vi kede af, 
og skal finde en anden løsning med hensyn til bladet. Men Solveig skal have tak for 
den tid, hun har gjort så stort et stykke arbejde med at få bladet ud. 

Firmaet, som står for trykningen af vores blad – BB Consulting – havde ønsket af få 
en treårig kontrakt med os. Det var der ikke stemning for i bestyrelsen. Man blev 
enige om at indgå en etårig kontrakt på følgende betingelser: Nærværende aftale 
træder i kraft 01.01.2021 og løber fortløbende 1 år ad gangen. Såfremt kontrakt 
ønskes opsagt, skal det ske med 3 måneders varsel før den 31.12 i det pågældende 
år.  
 

 


