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     10. marts 2022 
 
Beretning for 2021 for Dansk Handicap Forbund, Aarhus/Randers Afdeling. 
 
Sidste års generalforsamling måtte udskydes på grund af corona-krisen, så det er derfor kun 
knap 7 måneder siden, vi mødtes i samme anledning som i dag, nærmere betegnet den 29. au-
gust 2021, hvor vi holdt generalforsamlingen på Elvis-Museet i Randers. Det er dog lykkedes os 
at afholde nogle arrangementer til trods for corona-restriktionerne.  
 
29. september 2021 Rundvisning på Aros ”This is NOT Africa” 
8. oktober 2021 Vadehavs-bustur 
13. oktober 2021 Vælgermøde på Lyngåskolen   
10. november 2021 Mortens aften 
3. december 2021 Julefrokost på Madklubben, Grill 
14. december 2021 Julehygge med juleklip og æbleskiver 
 
I regionsregi har der siden sidste generalforsamling ikke været nogle arrangementer.  
 
Der har været god opbakning til vores arrangementer, og det har vi i bestyrelsen sat pris på.  
 
Vores økonomi er stadig stabil og sund, og på baggrund heraf har vi valgt at lave nogle lidt dy-
rere arrangementer.  
 
Vi har et godt samarbejde med BB-consulting, som trykker og distribuerer vores blad. Og så har 
vi jo en dygtig og engageret redaktør af bladet, Solveig Hansen, som gør et stort arbejde for at 
få vores lokale blad på gaden.  
 
Ole Storm sørger for at opbygge og a’jourføre vores hjemmeside. Alle arrangementer bliver lagt 
på den så hurtigt som muligt, og det er vores opfattelse, at rigtig mange bruger hjemmesiden.  
 
Marie-Louise Hahn står som regel for vores arrangementer, af og til med hjælp fra Helle B. Niel-
sen. Det er Marie-Louise, der ofte får øje på mulighederne for et arrangement, og de kommer 
som regel til at løbe af stablen uden problemer af nogen art.  
 
Og vores økonomi er i gode hænder hos Lars Jacobsen, som har kontakten til revisoren og som 
er i stand til at forklare den økonomiske situation for dem, (der som mig), ikke har den store 
økonomiske indsigt.  
 
Som noget nyt i afdelingen, søgte Solveig Hansen Lokalpuljen og fik bevilget et større beløb til 
afholdelse af bl.a. Projekt Udeliv, Tilgængelighedskursus og Skrivekursus med titlen ”Sæt dags-
ordenen i lokalpressen”. Nogle af projekterne blev afholdt som planlagt, andre måtte der som 
følge af corona-situationen findes nye datoer på. En Herregårdstur, som skulle have fundet sted 
i november, er udskudt til den 22. april 2022.  
 
Vi har i bestyrelsen i de knap 7 måneder haft 2 bestyrelsesmøder. 
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