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Side 1  

 
     Aarhus Den 14. marts 2022 
 
Referat fra generalforsamling 2022 i Dansk Handicapforbund, Aarhus/Randers Afdeling 
den 12. marts 2022 på Restaurant Anker.  
 
Til stede var  
 
John Sørensen (dirigent) 
Ole Storm med hjælper 
Marie-Louise Hahn med hjælper 
Hanne Jespersen 
Erik Christensen med hjælper 
Lone Larsen (afbud) 
Lars Jacobsen med hjælper 
Lene Kjær 
Thomas Arpe 
Dorthe Stief & Flemming Mortensen 
Torben Vegener Hansen med hjælper 
Helle Szydlowski 
Maibritt Schmidt 
Michael Rasmussen (udeblev) 
Per Eriksen 
Jørgen Laursen + hjælper  
Poul (Stensagervej) (Afbud) 
Ulla Jacobsen 
Ulla og Flemming Thorbek 
Sussie Lykke Pedersen + hjælper 
Leif Scherrebeck og Anne-Vibeke Friis Nielsen 
Henriette Løgstrup 
29 personer (20 stemmeberettigede, 3 gæster, 6 hjælpere)   
 
Ad. Pkt. 1: Valg af dirigent  
Bestyrelsen pegede på John Sørensen, som blev enstemmigt valgt.  
 
Ad. Pkt. 2: Valg af referent.  
Bestyrelsen pegede på Helle Szydlowski, som blev enstemmigt valgt.  
 
Ad. Pkt. 3: Valg af stemmeudvalg. 
Man besluttede at vente med at udpege et stemmeudvalg til man så, om der var noget at 
stemme om.  
 
Ad. Pkt. 4: Beretning 
Beretningen er vedlagt referatet. Den blev vedtaget.  
 
Ad. Pkt. 5 Regnskab 
Kasserer Lars Jacobsen gennemgik regnskabet. 
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Der blev spurgt ind til, hvad foreningen har tænkt sig at bruge pengene til. Hovedforbundet har 
stadig lånt en del af vores formue, og har de seneste par år jævnligt fået eftergivet rentetilskriv-
ningen. Det er den bedste måde at anvende pengene på p.t., da vi ellers skulle have betalt 
mange penge til bankerne for at have vores penge stående på en konto.  
 
Der er kommet penge tilbage fra Hovedforbundet vedr. indbetalt kongresudgift, da sidste kon-
gres blev afholdt digitalt. 
 
Der skal gøres noget aktivt for at få omlagt/opløst afdelingens 2 legater. Det koster 500 kr. pr. år 
pr. legat at have dem stående på en konto.  
 
Ad. Pkt. 6. indkomne forslag.  
Der var ikke indkommet nogle forslag.  
 
Ad. Pkt. 7: Fremtidigt arbejde.  
(Herunder fremtidige aktiviteter).  
Der var mulighed for på generalforsamlingen at komme med til fremtidigt arbejde samt aktivite-
ter. Desuden gav man mulighed for, at folk kunne skrive en lille seddel og lægge den i en bøtte 
til bestyrelsen. 
 
Følgende forslag kom frem: 

• Møder med politikerne – også uden for valgperioderne.  
• Virksomhedsbesøg  
• Lave aktiviteter med andre afdelinger 
• Lave et seminar eller lign. omkring det at blive ældre som kørestolsbruger / BPA bruger: 

Hvilke udfordringer venter forude – økonomisk, juridisk m.m.  
• Foredrag om og tur til Skovtårnet  
• Foredrag om fremtidens grønne energi 
• Fremtidens El-biler til handicappede 
• Tur til Silkeborg Museum 
• Vinsmagning med tapas 
• Fokus på tilgængelighed – hvordan er situationen i Aarhus 
• Kongernes Jelling 

 
Dorthe Stief orienterede kort om bisidderrollen: Det er en person med et ”par ekstra ører”, som 
tager med til møder i f.eks. det offentlige 
 
Hovedforbundet har 5 socialrådgivere ansat til at hjælpe medlemmerne, og man kan ringe til 
Hovedforbundet og bestille tid hos en rådgiver. Man tilstræber max. 7 dages ventetid. Selv om 
man måske er lidt sent ude, ofte er fristerne korte i.f.m. møder med det offentlige, så prøv allige-
vel at kontakte Hovedforbundet.  
 
Hovedforbundet får ved de mange henvendelser en fornemmelse af, hvilke problemstillinger, 
der er oppe i tiden og i det hele tager, hvad der sker inden for området.   
 
John Sørensen blev spurgt, hvordan situationen er i Hovedforbundet. Svaret var 

• at økonomien er på rette vej 
• man har satset på en konsulentordning, som skal hjælpe folk i arbejde 



  

 
• det har været svært at få gang i kampagnen omkring hvervning af nye medlemmer, men 

man fortsætter 
• man kan være ordinært medlem med de rettigheder, det giver. Men kan også vælge et 

støttemedlemskab 
 
Ad. Pkt. 8: Valg af bestyrelse 
Marie-Louise Hahn og Helle Szydlowski var på valg.  
Helle Szydlowski blev valgt til formand  
Marie-Louise Hahn blev valgt til bestyrelsesmedlem.  
 
Som suppleanter ønskede både Erik Christensen og Lone Larsen (fraværende) genvalg, og 
de blev begge valgt.  
 
Ad. Pkt. 9: Eventuelt  
Intet at referere 
 
 

 
 
 


