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Haderslev Idrætssamvirke planlagde 
i slutningen af maj måned 2019 samt 
begyndelsen af juni måned 2019 3 
dialogmøder med idrætsforeninger i 
Hader-slev Kommune fordelt ud over 
hele kommunen – placeret henholds-
vis i Haderslev, Vojens og i Gram.

I skrivende stund viser det sig, at 
møderne i Hader-slev og Vojens 
måtte aflyses, hvilket naturligvis 
er meget ærgerligt, idet ét af de 
væsentligste formål for at afholde 
disse møder er, at Idrætssamvirket 
har mulighed for at synliggøre sig 
over for idrætsfor-eninger i kom-
munen, således at foreningerne kan 
se, hvad der løbende arbejdes med.

Der er sikkert forskellige grunde til, 
at dialogmø-derne ikke kunne gen-
nemføres på grund af for få tilmeldte 
foreninger. Måske var mødedatoerne 
for tæt på sommerferien, mødeind-
kaldelserne kom for sent ud, måske 
var det ikke alle foreninger, der har 
modtaget invitationen, eller også var 
dialogmøder-nes emner ikke interes-
sante nok?

Uanset hvad så vil Haderslev Idræts-
samvirke for-søge at planlægge dia-
logmøder engang i efteråret 2019, da 
vi fortsat mener, at det er vigtigt at 
komme i dialog med idrætsforenin-
gerne i Haderslev Kom-mune.

Tidligere på foråret – nærmere 
bestemt fredag den 29. marts 2019 
– afholdt Haderslev Kommune Fri-
villighedsfesten (Awarden) i Hader-
slev Idrætscen-ter. Det var et flot 
arrangement med omkring 600 del-
tagere. H.H.I. - Foreningen for dem 
med særlige behov var på alle måder 
fint repræsenteret med blandt andet 
spillere, der blev Danmarksmestre 
i hockey, så det var en flot synlig-
gørelse af forenin-gen. Haderslev 
Idrætssamvirke var naturligvis in-vol-
veret i dette kommunale arrangement 
sammen med de øvrige samvirker. 

Til sidst skal det nævnes, at Hader-
slev Idrætssam-virke havde dialog-
møde med politikerne i Udvalget for 
Kultur & Fritid i maj måned dette år. 
Af forskel-lige emner drøftede vi som 
et vigtigt punkt budgettet for 

Nyt om folkeoplysningen i Hader-
slev Kommune 
Af Kurt Koch Bestyrelsesmedlem i Haderslev Idrætssamvirke samt i H.H.I
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Haderslev Kommune for de kom-
mende år. Idrætssamvirket poin-
terede vigtigheden af, at der ikke 
skæres i den del af budgettet, der 
har med det frivillige foreningsar-
bejde at gøre, men da kommu-nen 
åbenbart skal spare igen og igen, 
så kan Idræts-samvirket frygte, at 
det desværre også rammer dette 

område. Haderslev Kommunes 
endelige budget for 2020 vedtages 
af Byrådet i oktober måned 2019. 

I et efterfølgende nummer af KLEM 
Å vil jeg komme nærmere ind på, 
hvad der rører sig i Hader-slev 
Idrætssamvirke.

Støt vore annoncører...
...de støtter os
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Ole Rømersvej 26 6100 Haderslev
Telefon 74524848

E-mail: mail@siaps.dk
www.siaps.dk

Slagtergades 
Installationsforretning 

BB Regnskab Aps

Hestehaven 48 • 6100 Haderslev

britta.byriel@bbregnskab.dk

www.bbregnskab.dk

Tlf.: 23 24 76 33

Bogføring • Løn • Rapportering

Dansk Niro Teknik ApS

Hejsager Næsvej 119, Hejsager 
6100 Haderslev 

 
Tlf. 74 57 10 22

FL SportMarketing · Agerbakken 21 · 8362 Hørning · fl@flreklame.dk · t. +45 7022 1870FL SportMarketing · Agerbakken 21 · 8362 Hørning · fl@flreklame.dk · t. +45 7022 1870

Mangler du et foreningsblad, eller har 
du allerede ansvaret for et, kan vi til-
byde at løfte opgaven med produk-
tionen. Et foreningsblad er ofte det 
vigtigste bindeled mellem forening og 
medlemmer.

Vi har mange års erfaring og kan være 
behjælpelige med layout, tryk, distri-
bution og eventuelt annoncesalg til hel 
eller delvis finansiering af bladet.

Vi kan også altid give et godt tilbud 
på dine øvrige trykopgaver, f.eks. pro-
grammer, billetter, plakater, flyers, visit-
kort, etc.

Kontakt os for en uforpligtende snak, vi 
deler gerne ud af vores erfaring...

TÆNK 
ANDERLEDES

Trænger dine gamle 
møbler til et nyt look?

Klik ind på concetto.dk
og find de møbelstoffer du ønsker 

til dine møbler

Rubjergvej 74 • 8260 Viby J • Tlf. 21 25 90 19



Hvordan får vi flere medlemmer? 
Af Kurt Koch Bestyrelsesmedlem i Haderslev Idrætssamvirke samt i H.H.I

H.H.I. – Foreningen for dem med 
særlige behov udbyder for tiden 4 
idrætsaktiviteter – nemlig boc-cia, 
bowling, floorball og hockey. Den 
aktivitet, der samler flest medlem-
mer, er hockey.

Ud over disse aktiviteter forsøger 
foreningen sig med øvrige arran-
gementer, men det er desværre en 
vanskelig proces i disse tider.

Foreningen oplever – ligesom mange 
andre for-eninger - at det er svært 
at få nye medlemmer, da der i disse 
år er flere forskellige og gode tilbud 
i samfundet. Det er jo alt sammen 
godt, selv om vi jo i H.H.I. har et 
stort ønske om at kunne tilbyde men-
nesker med særlige behov forskellige 
aktiviteter, hvor den enkelte persons 
behov tilgodeses.

Nemt er det som sagt ikke med 
de mange konkurre-rende tilbud i 
Haderslev Kommune, men forenin-
gen tror dog fortsat på vores beret-
tigelse, og vi bliver naturligvis ved, 
så længe der et behov og et ønske.
I september måned i dette efterår 
vil H.H.I. – For-eningen for dem med 

særlige behov derfor forsøge sig 
med et PR-arrangement i Haderslev 
Hallen. Ide-en er at gøre opmærksom 
på, hvordan borgere med særlige 
behov har mulighed for at blive en 
del af et idrætsfællesskab, hvor der 
tages udgangspunkt i den enkeltes 
behov og muligheder.

Bestyrelsen håber, at et sådant PR-
arrangement kan få flere til at blive 
medlem i foreningen.

Vi glæder os til at se nuværende samt 
nye medlem-mer i Haderslev Hallen 
lørdag den 14. september 2019. Læs 
nærmere i invitationen til denne dag.
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Bestyrelsesmøde
Af Formanden Mogens Jensen

Mandag den 21. maj 2019 afholdt vi 
det sidste bestyrelsesmøde, inden vi 
gik på sommerferie. Hvad gik mødet 
så ud på? Vi har gerne nogle faste 
punkter på dagsorde-nen. Det første 
er gerne, om der er afbud fra nogle. 
Derefter går vi til, om der er nog-le 
der har bemærkninger til referatet af 
det sidste bestyrelsesmøde, hvis det 
ikke er til-fældet, går vi videre til næste 
punkt, som er nyt fra udvalgene. 
Det første er altid økonomien. Forman-
den forelægger gerne en udskrift af 
bankkonto-en, der kan jo have været 
udgifter eller ind-tægter efter For-
eningsregnskabsføreren har udsendt 
den månedlige bank oversigt til alle 
bestyrelsesmedlemmer, ligeledes 
også for-eningens revisor ”bilags kon-
trollant” Der skal lige tilføjes, at det kun 
er formanden og regnskabsføreren, 
der har adgang til konto-en og alt 
forgår via elektronisk, ikke noget med 
hævekort. 
Det næste punkt vi havde op den 21. 
maj, var Boccia. Normalt er det Svend 
Andersen der forelægger dette. Han 
havde ikke noget nyt denne dag, andet 
end vi opstarter igen d. 14. august. 
Næste punkt var Bowling, som starter 
igen d. 18. august.

Så er der et punkt som er, samvir-
kende, hvor det er Kurt Koch, der 
forelægger dette. Samvirkende er 
noget, der har afløst det gamle Hader-
slev Folkeoplysningsudvalg. Tidligere 
på foråret nærmere bestemt fredag 
den 29. marts 2019 afholdt Haderslev 
Kommune Frivillighedsfesten (Awar-
den) i Haderslev Idrætscenter. Det 
var et flot ar-rangement med omkring 
600 deltagere. H.H.I. - Foreningen 
for dem med særlige behov var på 
alle måder fint repræsenteret med 
blandt andet spillere, der blev Dan-
marksmestre i Hockey og Boccia, 
så det var en flot synliggørelse af 
foreningen. Hader-slev Idrætssam-
virke var naturligvis involve-ret i dette 
kommunale arrangement sammen 
med de øvrige samvirker. 
Endelig er vi nået til Hjemmesiden. 
Som Martin referer om. Foreningen 
har jo en flot hjemmeside på web-
adresse www.haderslevhandicap.dk 
der taler vi bl.a. om hvad der skal 
med på den, tag et kik på den.
Næste punkt er Hockey, som Jette 
refererer om. Der blev talt om, vi er 
gået på sommer-ferie og starter op 
igen 25. august.
Så er vi ved at nå vejs ende på dags-
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ordenen inden vi skal havde kaffe, 
men inden da skal vi lige havde Flo-
orball, som Henning Hoff og Martin 
Jensen refererer om. Floorball har 
fået tildelt timer i Haderslev Hallen, 
hver mandag fra kl. 19.00 – 21.00. De 
kun-ne fortælle de er ved at arran-
gere en floor-ball stævne i Mastrup 
den. 30. november 2019.
Endelig er det sidste faste punkt på 
dagsor-den. Dette er bladredaktio-
nen, hvor der bli-ver talt om, hvem 
der har nogle artikler til bladet.
 Som altid ”råber de i munden på 
hinanden, at de gerne vil skrive lidt 
til bla-det”.
Denne her gang havde vi også et 
punkt som var, foreningens 40 års 
jubilæum. Dette havde Lars og Jette 
styr på.

Så var der også et punkt. Pr. dag i 
Hader-slev Hallen. Vi vil forsøge at 
få Sønderjyske E Ishockey målmand 
ud og skrive autogra-fer. På dagen vil 
der være Hockey, Floor-ball, Boccia 
på programmet.
Evt. er ordet frit og der er ikke noget, 
der føres til protokol. Der blev talt om, 
at Kent og Carsten fra hockey havde 
fodbold, som et sommerferie tilbud. 
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Pamhulevej 44 •  6100 Haderslev • Tlf. +45 5129 3042 • info@pamhulegaard.dk • www.pamhulegaard.dk

Pamhulegaard
Handicapvenligt feriehus 



For 40 år siden, nærmere beteg-
net tirsdag d. 15. maj 1979, blev 
Haderslev Handi-cap Idræt eller som 
foreningen hedder i dag, HHI –For-
eningen for dem med sær-lige behov, 
stiftet.

Det fejrede foreningen lørdag d. 25. 
maj 2019 med en reception for alle 
medlem-mer, samarbejdsklubber, 
repræsentanter fra Haderslev Kom-
mune og repræsentan-ter fra Idræts-
samvirket.

Receptionen blev afholdt på Hader-
slev vandrehjem, og de anrettede 
et fint Pølse bord for os, ligesom vi 
havde bestilt. 

Vi var ca. 40 personer og snakken 
gik lystigt over bordene både om 
gamle dage og fremtiden. Der var 

også folk, der ville sige lidt, for-
manden for Idrætssamvirket Svend 
Aage Dyrholm, Svend Andersen fra 
bestyrelsen og æresmedlemmerne 
Ar-ne Refsgaard og Svend Aage 
Jørgensen og selvfølgelig vores for-
mand for for-eningen Mogens holdt 
nogle fine taler.

Jeg synes vi havde nogle hyggelige 
timer sammen, og det var flot at 
der var mødt så mange op, særligt 
at samtlige æres-medlemmer der i 
blandt foreningens stif-ter Søren E. 
Olesen.
Jeg håber, at vi om 10 år kan holde et 
50-års jubilæum, for selvom det i dag 
er vanskeligt at drive en forening på 
frivil-lig basis, så er det stadig vigtigt, 
at vi er her, så husk at støtte op om 
foreningens arrangementer.

40 års jubilæum i H.H.I.
Af Lars Jørgensen
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I 1990 mødte jeg min mand Jens, 
der havde mistet sin venstre arm i en 
ulykke. Han var med i besty-relsen 
for Handicap Idræt Brønderslev, der 
den-gang havde ca. 40 medlem-
mer. Jeg blev straks involveret i for-
eningen, der nok dengang mere var 
en hyggeklub end en sportsklub. I 
1994 blev jeg medlem af bestyrelsen, 
der arbejde meget traditio-nelt og 
alt skulle være ”som det plejede”. 
Uanset om der var noget på dags-
ordenen, blev der afholdt bestyrel-

Man kan få så meget
Kilde Parasport

sesmøde hver den første onsdag i 
måne-den, på skift hos bestyrelsen, 
og altid skulle der være en masse af 
hjemmebag og kaffe. Det var vist det, 
det mest drejede sig om.

Hvorfor er du frivillig?
Da jeg nærmede mig efterårsløn 
alderen (60år) og fik mere tid, blev 
jeg formand for H.I.B i 1998. Der var 
mange knaster, der skulle væk. Der 
var meget besværlig at få lavet noget 
om, alle ville jo have at det skulle 
være, som det altid har været. I dag 
har vi en bestyrelse på 4 personer, 
der alle laver et stor stykke frivillige 
arbejde i foreningen, og vi holder 
bestyrelsesmøde efter behov. I dag 
er medlemstallet næsten fordoblet, 
og der møder ca. 65 op hver gang 
til træning. Alle er unge og de fleste 
bor i bofællesskaber. Vi har et fanta-
stisk godt samarbejde med pædago-
gerne, der alle er villige til at give en 
hjælpende hånd. 

Hvad er din sjoveste oplevelse?
For et par år siden fik vi en anonym 
pengegave. Vi lejede en stor bus til 
en udflugt for medlem-merne, men 



da vi skulle hjem fra udflugten, ville 
bussen ikke starte. Der var varmt og 
alle var godt trætte, og en ny bus fra 
Brønderslev skulle havde 1 ½ -2 timer 
til at nå frem. Pludselig kom en ældre 
mand med en harmonika, og så blev 
der ellers danset på parkeringsplad-
sen. Jeg har indtryk af at alle indbyg-
gerne i den lille by dansede med, og 
krofatter kom ud med vand, kaffe og 
småkager. Det var ren hygge, næsten 
alle faldt i søvn i bus-sen hjem. 

Hvad er du mest stolt af.
Det er nok at Jens og jeg i år 2013 fik 
Brønders-lev Kommunes Handicap-
pris. Alene det er være indstillet er 
jeg meget stolt af, men at modtage 
den i overværelse af borgmester 
og næsten alle for-eningens handi-
cappede medlemmer, det kan ikke 
beskrives. 
Diplomet har også fået hædersplad-
sen i vores stue. At have med han-
dicappede mennesker at gøre ligger 
langt fra min uddannelse, og det er 
jo tit en overset gruppe. Men de står 
mit hjerte nær, ellers havde jeg nok 
ikke været formand i 20 år. man får 
så meget igen.

H.H.I. – Forening for dem med 
særlige behov.
Jeg kan selv nikke genkendende til 
denne artikel. Jeg havde aldrig drømt 
om at komme til at have med men-
nesker med særlige behov at gøre. I 
min barndom/teenager var de ”han-
dicappede” bag lås og slå, det var 
kun dem vi i dag kalder, med sær-lige 
behov, der kunne få lov til at gå ude 
selv og man talte ikke med de han-
dicappede. Som tiden gik, fandt jeg 
en samlever. Vi fik selv 2 børn med 
særlige behov, da de var kommet 
lidt op i alderen, begyndte konen at 
tage dem med i handicapidræt med 
andre ligestillede børn/unge. Nogle 
dage gik de også til spejder og var 
med på spejderlejre uden forældre.
Min del af ”handicapidræt” begyndte 
så småt med at jeg blev involveret i 
Børneidræt. Senere lavede jeg nyt 
design til forenings bladet og blev 
bladre-daktør og kom ind i besty-
relsen år 2000 som lede-re af svøm-
ning. Efterhånden fik jeg ”blod på 
tan-den” blev mere og mere invol-
veret i alt forenin-gens arbejde med 
alle idrætsgrene. Den gang var vi 
omkring 100 personer i foreningen. 

>>
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Fjordagervej 34-36 • 6100 Haderslev

Tlf. 73 22 22 22 • www.bsidk.com

Hoptrup Kirkeby 16 • 6100 Haderslev
Tlf. 20 14 48 26 • www.anetteshjemmeside.com

Anette’s Rengøring ApS
Med kost og klud dit problem jeg fejer ud.

Nørregade 48 • 6100 Haderslev
kfischer@fkrevision.dk

Tlf. 74 53 21 00

REVISION, SKAT OG RÅDGIVNING

SCHØTT’S
FODKLINIK
Fodplejer L. Schøtt Madsen
Storegade 11 • 6100 Haderslev
(Indg. v/Matas el. Dampassagen)

Tlf. 74 52 19 31
25 års erfaring

Bestil tid til en
velgørende 
fodbehandling
Se mere på:

www.schoetts-fodklinik.dk



Fødselsdage
Hurra,hurra til 5 personer.

Martin Hansen Jacobsen med fødselsdagen 18. juli. Ligeledes også 

Tóki Jónsson Rubeksen den 24. juli, begge fyldte 18 år. 

Stort tillykke med Jørgen Warmings 60-års fødselsdag den 18. juli. 

Daniel Lykke Nielsen med de 18.år. den. 24. august. 

Et stort forsinket tillykke til Else med 60-års fødselsdagen den 23. 

August.

Et stort forsinket tillykke til Else Fuglsig med 40-års jubilæum, d. 30. 

juli, som arbejder ved Haderslev Kommune.

Et stor tillykke til jer alle her fra bestyrelsen.

I dag er vi kun 50 personer. Da vores 
børn starte-de, var der Børneidræt, 
Svømning, Bordtennis, Boccia. 
Senere kom der hockey og bowling 
som en del af idrætten i foreningen. 
Som tiden går, sker der mange ting. 
Det gjorde der også i for-eningen, 
først måtte vi sige farvel til bord-
tennis, så måtte vi sige farvel til 
Børneidræt, så måtte vi sige farvel 
til svømning. Hvorfor sker der et fra-
valg på disse idrætsgrene? I svøm-
mehallen er vandet ikke varmt nok 
til stillestående personer, de andre 
idrætsgrene er der ikke tovholdere 
nok eller personer, der ønsker at 
dyrke denne sport.

Det er måske også en del af sam-
fundet i dag. 
Hvis man tænker på bofællesskaber, 
er der ikke ret meget personale om 
aftenen. 
Hvis der er måske 3 personer, der 
skal dyrke idræt forskellige steder, og 
personalet skal køre dem. Problemet 
er så, hvad med resten af beboerne? 

Efterhånden blev jeg bidt af det at 
have med men-nesker med særlige 
behov at gøre, derfor sagde jeg ja 
til at overtage formandsposten i år 
2013.
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Af Formand Mogens Jensen

Så kom dagen endelig, hvor vi skulle 
samle affald ind, lørdag d. 15. juni. 
DMI havde spået der skulle komme 
en masse regn og måske lyn og 
torden over Søn-derjylland. 
Da vi var nede i Haderslev by om 
for-middagen, hvor vi så Skydebrød-
rene og Vejen garden, kom der lige 
en byge med lidt regn, så tænkte og 
håber man bare, at det kun bliver til 
dette små regn. Til alt held da vi star-
tede ved Teaterstien var der tørvejr. 
Under hele turen havde vi det fineste 
vejr og ikke en dråbe regn. 
Da vi startede, havde vi delt os op 

Hold Naturen Rent

i 3 grupper. som fungerede fint og 
alle blev iført gul vest og handsker 
og nogle fik en ”Snapper” Det ene 
hold havde Rutebil stationen, Så 
var der et hold der tog turen hen af 
Bygnaf og over bag ved Biografen på 
Jomfrustien, det sidste hold havde P. 
pladsen bag ved Jomfrustien, Slots-
gade, Katsund, Lille Klingbjerg, og 
det sidste stykke af Slotsgade. 
Hvad samler man så op? Alt affald 
bare ikke hundelort. Det der var mest 
af, var cigaret skodder. Da vi nåede 
teaterstien V. McDonald’s igen, kom 
der lidt regn.
Da vi alle sammen var færdige, gav 
for-eningen en burger på McDo-
nald’s. hvor snakken gik lystig over 
bordet. Tak til alle dem der var med 
til at støtte op om-kring dagen og en 
indkomst til forenin-gen. Håber vi en 
anden gang kan lave noget sammen, 
ikke kun som det sædvan-lige idræts 
aktivitet og sommer aktivitet. Håber 
også vi en anden gang kan samles 
og helst nogle flere, også forældre og 
an-dre kan være med. Måske kunne 
der også være, at vi kunne spise 
sammen på en anden måde efter et 
gøremål. Så tænk over dette og bak 
op næste gang.
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Ole Rømers vej 31-35
6100 Haderslev
Tlf. 74 52 08 88

www.eldorado.dk

Haderslevhus
Slotsgade 33 • 6100 Haderslev

Tlf. 2012 1233
www.haderslevhus.dk

DANS FOR SINGLER OG ALLE ANDRE

Spisning lørdag (i ulige uger)
kl. 19:30 - pris inkl. entre Kr. 200,-

Tilmelding på tlf.: 2012 1233

Dans fra kl. 20:45 til 01:15 
Entre Kr. 120,-

DUPONT Nutrition Biosciences Aps
Langkær 22

DK-6100 Haderslev

ORTOPÆDI SKOMAGEREN

Småkærvej 36 • 6100 Haderslev
skomager@sol.dk • www.skomageren.dk

Tlf. 74 57 11 62

Domino
Rengøring- og Haveservice

Daglig- og hovedrengøring
Havearbejde
Snerydning

Tilbydes private og erhverv
mail@domino-haderslev.dk

Tlf. 21 65 05 85



Halhockey er for mennesker med 
et særligt behov

Af Jette Jakobsen bestyrelsesmedlem

Facebook gruppen H.H.I. Hockey 
og Børne idræt for dem med særlig 
behov, er en lukket gruppe, som 
medlemmer og spillere får div. infor-
mationer om de ting, der er planlagt. 
Gruppen er også, hvor bl.a. forældre 
kan sige ja til at hjælpe med de ting, 
der nu skulle være behov for. 

Gruppen er et sted, hvor deres træ-
nere kan kom-me i kontakt med alle, 
både forældre, hjælpere og spillere 
på en og samme tid, da det er svært 
at holde fælles møder pga. bl.a. 
afstand, arbejde. Her kan vi jo gå ind 
når der er tid, og se, nu tid og fremtid. 
Håber i alle forsat vil tage godt imod 
gruppen og være en del af den og 
det fællesskab, vi får her igennem.

Kort om Hal-Hockey 
Hver region i Danmark Nord, Syd, 
Øst. Ikke i vest, da der ikke er nogle 
klubber i Vest Dan-mark. Alle regio-
ner afholder 3 - 4 stævner i hver 
sæson (November - Maj), hvor man 
kan kvalifi-cere sig til Danmarks 
mesterskabet (DM) som afholdes af 
regionerne på skift.

Der spilles i 5 rækker: A, B, C, D og E
Det er de to bedste hold fra hver 
række, som går videre til Danmarks 
mesterskab. Aldersklasser fra ca. 
10 - 50 år. 
Det er generelt for dem med særlig 
behov, som måske ikke ønsker 
almindelig idræt, Men på det store 
hold har vi 1 person som går i alm. 
folkeskole. Der spilles også på lavt 
plan for raske. Forskellen i forhold 
til Ishockey er, at der spilles med en 
plast puck og på trægulv.

Motto i vores hockey, "der er altid 
plads til en til uanset ”handicap” og 
nationalitet (ikke kørestols brugere)" 
formålet med hal - hockey i Hader-
slev er, at have et godt fællesskab 
møde nye og gamle venner, når vi 
er til stævner.
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Vedtægter for H.H.I.- Foreningen 
for dem med særlige behov.

Foreningens navn er H.H.I. – For-
eningen for dem med særlige behov. 
Stiftet den 15. maj 1979.
Foreningens hjemsted er Haderslev. 
–  Parasport Danmark og Danmarks 
Idræts - Forbund.

§ 2. 
Foreningens formål er at samle så 
mange med særlige behov som 
muligt til udøvelse af forskellige 
former for idræt (se tillæg).

§ 3. 
Som medlemmer kan optages børn 
og voksne, med særlige behov og 
andre interesserede. 
Ind og udmeldelse sker ved at hen-
vende dig til din formand, afdelings-
formand i din idrætsgren eller sende 
en mail. Allerede indbetalt kontin-
gent og gebyrer refunderes ikke. Et 
medlem kan betragtes som udmeldt, 
når den pågældende ikke har betalt 
sit kontingent senest 14 dage efter 
en rykker.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, 
når den finder grund hertil. Det ude-
lukkede

medlem kan anke kendelsen på 
førstkommende generalforsamling  
Kontingent fastsættes på den årlige 
generalforsamling og betales halv-
årligt forud.

§ 4,1 Familiekontingent betales som 
mindst 1 voksen og 1 barn. Rabatten 
udgør et halv barns kontingent 

§ 4-2. Passivt medlemskab beta-
ler et kontingent efter eget ønske, 
dog mindst 200.- kr. som Passivt 
medlemskab kan man deltage i for-
eningens sociale arrangementer så 
som, forårsfest, Julefrokost/nytårs-
frokost osv. Det skal præciseres, at 
man ikke kan deltage i foreningens 
idrætsaktiviteter.   

§ 4a. 
Som påskønnelse for ekstraordi-
nær arbejdsindsats fritages trænere, 
ledere og 
personlige hjælpere for kontingent-
betaling.

§ 5. 
På generalforsamlingen, som er 
højeste myndighed i alle foreningens 
anliggender, træffes afgørelserne ved 
simpelt stemmeflertal, dog kræves til 

Vedtægter
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udelukkelse af et medlem, samt til 
ændring af denne vedtægt, at mindst 
2/3 af de afgivne, gyldige stemmer er 
for forslaget. Skriftlig afstemning kan 
efter ønske foretages. Når en gene-
ralforsamling er lovlig indkaldt, er den 
beslutningsdygtig, uanset antallet
af fremmødte medlemmer.
Med hensyn til foreningens ophør 
henvises til § 12.

§ 6. 
Foreningens anliggender varetages 
af en bestyrelse på 7 medlemmer og 
2 suppleanter.                         

§ 6a. 
Foreningen tegnes ved underskrift 
af formanden og 1 medlem af besty-
relsen. Ved optagelse af lån eller ved 
køb/salg af fast ejendom kræves 
underskrift af den samlede
bestyrelse.

§ 6b. 
Foreningens medlemmer og besty-
relsesmedlemmer hæfter ikke per-
sonligt for de for foreningen indgåede 
forpligtigelser, for hvilke alene for-
eningen hæfter med dens respektive 
formue.
Foreningens medlemmer har ikke 

nogen økonomisk forpligtigelse over 
for foreningen ud over kontingentet.
Foreningens medlemmer har ikke 
krav på nogen del af foreningens 
formue eller udbytte af nogen art.

§ 7. 
Bestyrelsen udarbejder selv sin for-
retningsorden samt varetager for-
eningens daglige ledelse og træffer 
afgørelser i alle løbende sager og 
nedsætter udvalg. Der føres protokol 
over vedtagne beslutninger. Proto-
kollen godkendes af bestyrelsen
på det efterfølgende møde.

§ 8. 
Foreningens medlemmer er forplig-
tiget til at underkaste sig enhver 
beslutning, som træffes på gene-
ralforsamlingen eller af bestyrelsen, 
samt de til enhver tid gældende
foreningslove og bestemmelser.

§ 9. 
Den årlige generalforsamling afhol-
des i marts måned og skal indkal-
des med mindst 14 dages varsel. 
Indkaldelsen skal ske enten gennem 
annonce i dagspressen, annonce 
i klubbladet eller ved brev til hvert 
medlem. >>
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Dagsordenen skal indeholde flg.:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning til god-
kendelse.
3. Forelæggelse af det reviderede 
regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag – herunder kon-
tingent som fast underpunkt.
5. Valg til bestyrelsen:

- Formanden vælges direkte for to 
år, i ulige år. 
- Derudover vælges der 6 bestyrel-
sesmedlemmer, 3 i ulige år og 3 i 
lige år.
Bestyrelsen konstituerer sig umid-
delbart efter generalforsamling og 
senest ved førstkommende besty-
relsesmøde. 
- 2 suppleanter vælges for ét år.                                                                                               
- Revisor og Revisor suppleant 
vælges for ét år.

6. Eventuelt. 
Evt. forslag skal være formanden i 
hænde skriftligt senest 8 dage før 
generalforsamlingens afholdelse. 
Mundtlige forslag kan ikke behandles 
på generalforsamlingen.

På generalforsamlingen har alle til-
stedeværende medlemmer stem-
meret. Alle medlemmer kan lade sig 
repræsentere af en forældre eller 
værge.

§ 10. 
Foreningens regnskab følger kalen-
deråret.
§ 11. 
Ekstraordinær generalforsamling kan 
til enhver tid indkaldes af bestyrel-
sensflertal, samt efter skriftlig begæ-
ring fra 2/3 af foreningens medlem-
mer.

§ 12. 
Foreningen kan kun opløses ved en 
generalforsamlingsbeslutning med 
¾ flertal.
Såfremt ¾ af medlemmerne ikke er 
til stede indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling, hvor simpelt fler-
tal er gældende. I tilfælde af forenin-
gens opløsning, overdrages eventuel 
formue og rekvisitter til almennyttige 
formål.
Således vedtaget den 17.03. 2014 
træder i stedet for vedtagelse af 
18.03. 2013 - 15.05. 1979 19.03. Med 
ændringer af 2012 12.02. 1981, 10.03. 
1983, 04.03. 1986, 03.03. 1992, 17.03. 
1995, 27. 03.1998, 30.03. 2001, 03.03. 
2008. og 6.03.2018 

H. H. I. – Foreningen for dem med 
særlige behov.

Målsætning
Foreningens målsætning tager 
udgangspunkt i vedtægternes § 2.
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Foreningens formål er at samle så 
mange med særligt behov handicap-
pede som muligt
til udøvelse af forskellige former for 
idræt.
1. 
Det bør tilstræbes, at alle – uanset 
hvilken behov man har – får mulighed 
for at deltage i de aktiviteter, som 
foreningen kan udbyde.
2. 
Leder – og instruktøruddannelse bør 
være et væsentligt element, da dette 
danner grundlag for kvaliteten i for-
eningens tilbud.
3. 
Foreningen bør løbende arbejde på 
at skaffe nye, frivillige hjælpere.
4. 
Dem med særlig behov bør sikres 
mulighed for at kunne få tilbud om 
at deltage i diverse stævner.

5. 
For at få nye medlemmer til klubben 
samt øge kendskabet til foreningens 
aktiviteter, bør der satses på et højt 
informationsniveau gennem synlig-
hed på internettet, bladvirksomhed, 
besøg på skoler, institutioner m.m.
6. 
Såvel bredden som eliten bør kunne 
tilgodeses inden for foreningen.
7. 
Hvor det er muligt og ønskeligt, kan 
foreningen hjælpe handicappede – 
der  har lyst og mulighed for det - til 
at deltage inden for friskidrætten.



Lørdag d. 14. september 2019

Afholder H.H.I. – Foreningen for dem med særlige behov

Sted: Haderslev Hallen 
Clausensvej 1

6100 Haderslev

vi har inviteret Mands Lund fra Sønderjyske Ishockey

         Skulle du have lyst til at prøve Boccia
         Skulle du have lyst til at prøve Hockey

         Skulle du have lyst til at prøve Floorball

Så mød op til en festlig dag og prøv nogle af de nævnte ting.

 Der vil kunne købes Grillpølser og Kage kaffe/vand/sodavand

Kl. 12.00       Velkommen
Kl. 12.10         Mads Lund fra Sønderjyske Ishockey
Kl. 12.40            Aktiviteterne starter.
Kl. 12.45         Socialt samvær i forhallen hele dagen.
Kl. 16.00                Dagen slutter.

Åbent hus
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Sæson.
Alle har nok nydt den gode 
sommer. Når du nu får dette blad, 
er ferietiden forbi og alle aktiviteter 
er så småt ved at være startet op. 
(Se nærmere på en anden side).

Aktiviteter:
 Det første vi skal glæde os over, er 
der skal planlægges en busturen 
til? i dette halvår. Kom med din 
mening. Hockey skal til første 
stævne den. 2. november år 2019. 
Der afholdes et Floorball stævne 
den.30. november. I Mastrup 
Hallen. Bestyrelsen håber på, at 
alle i foreningen møde op til de 
forskellige arrangementer. Jo flere 
der møder op, jo sjovere er det. 

H.H.I.` s aktivitetsplan for perio-
den 21/8 2019 - 24/10 2019
Med forbehold for ændringer

Støt vore annoncører...
...de støtter os



Kort og godt!
Hip hip hurra
Når flagene kommer på bordene i 
de små hjem, vil foreningen gerne 
være med. Ikke sådan at forstå, at 
vi kommer til boller og kakao, men 
når der er noget at fejre, vil vi meget 
gerne gøre vores til, at det bli-ver en 
god dag. Derfor vil vi meget gerne 
høre, hvis du kender nogen, der 
fylder rund, har jubilæum, sølvbryl-
lup, guldbryllup, eller på en anden 
måde en mærkedag, der skal fejres. 
Skriv, ring, mail, jo mere vi ved, jo 
bedre kan vi skrive om vedkom-
mende. 

Opfordring  
Foreningen har jo gennem mange år; 
ja siden 1980 haft klubbladet ”Klem 
Å. Husk kære læser, du kan være 
med til at gøre dette blad til et ander-
ledes og mere spændende blad. Har 
du en god historie fra fantasien eller 
fra det virkelig liv, så skal vi gøre alt 
for at jeres indlæg kommer med i det 
efterfølgende nummer. Der skal bare 
sendes lidt tekst og evt. vedhæftes 
nogle billeder via mail, til redaktøren. 
Alle er velkommen til at skrive til 
bladet. Husk din mening, eller idé, 
bliver hørt af flere, hvis den kommer 

i bladet. ”Få nu fat i skrivetøjet”.
Og send det til Redaktøren senest 
den. 
20. september 2019. Til blad nr. 4. 
oktober 2019 

Bøn fra kassereren
Det vil nedbringe vores udgifter til 
porto og lette vort arbejde, hvis I vil 
gøre mig flg. tjenester:
1. Kontakte mig ved adresseændring 
og udmeldelse af foreningen.

2. I vil betale kontingent til den anførte 
dato på indbetalingskortet.

3. I kan betale over BankNordik 
Home Bank på flg.    
Reg. Nr. 9892.
Konto. Nr. 8 925 682 749.
Husk det nu!

Kontingent betales 2 gange årligt

Februar og august.
Voksne over 25 år – 250,- pr. halvår.
Børn under  25 år – 150,- pr. halvår.
Familiekontingent 
Ved mindst 1 voksen og 1 barn – 
325.- Kr. 
pr. halvår.
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Passivt medlemskab – 200.- kr. pr år.
De 2 første gange gratis. 

Hvad skete der i år? 
1896 - For første gang blev der 
anvendt røntgenbil-leder.
1922 - Insulin blev anvendt for første 
gang på et menneske. 
1948 - Danskerne holdt op med at 
skrive almindeli-ge navneord med 
stort.
1935 – blev Ghita Nørby, skuespil-
lerinde født 
1952 - De 15. olympiske sommer 
lege åbner i Hel-sinki i Finland med 
69 deltagende lande. OL's stør-ste 
navn det år blev Emil Zátopek fra 
Tjekkoslova-kiet, der vandt guld i 
5.000 m, 10.000 m og mara-tonløb. 
Danmark vandt guld i finnjolle ved 
Paul Elvstrøm og i 1.000 meter toer-
kano. 
Der var dansk sølv til Lis Hartel i 
skoleridning og dansk bronze i toer 
med styrmand, fægtning og welter-
vægtsboks-ning.
1967 - Momsen indføres i Danmark. 
I starten var den på 10 procent.
2005 - Næsehornet Inger i Givskud 
Zoo nedkom-mer med en pige på 
60 kg. 

Det er første gang siden 1982, der 
bliver født et næsehorn i Danmark.
H.H.I. – Foreningen for dem med 
særlige be-hovs hjemmeside, 
www.haderslevhandicap.dk hvor 
man kan orientere sig om forenin-
gens ak-tiviteter. Ligeledes kan man 
orientere sig på Fa-cebook under 
H.H.I. – foreningen for dem med 
særlige behov. God fornøjelse med 
siderne.



Floorball:
Vi har lettere psykisk/fysiks, førtidspensionister
børn og unge hver mandag 
Fra kl. 19.00 – 21.00 
I Haderslev Hallen.
Vi starter op på en ny efterårssæson
den 12. august 2019. 

Hockey:
B - Hold, C – hold, D - Hold, E – Hold.
Hver torsdag i Haderslev Hallen. 
Fra kl. 18.45 – 20 30.
Vi er startet op på en ny efterårssæson
den.15. august. År 2019.
Stævne datoer.
2. november år 2019 i Vojens
25. – 26. januar år. 2020 i Ringe
14. – 15. marts år. 2020 i Horsens
Dm. 24. – 26. april år 2020.

Bowling: 
Som altid på Haderslev Bowling Center.
Mød op til en sjov og hyggelig dag.
Søndag den 18. august 2019.
Søndag den 15. september 2019
Søndag den 13. oktober 2019
Søndag den 10. november 2019
Alle dage fra kl. 14.00 – 16.00

Aktivitetskalender for H.H.I
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Boccia: 
Favrdalskolen. Hver onsdag.
i Favrdalskolens gymnastiksal
Vi er startet op igen på en ny efterårssæson den 14. august 2019.
Fra: Klokken 19.00 – 21.30. 
Hver lørdag efter aftale fra kl.11.00 – ca. 13.00.

Vi kører uændret videre her i sæson 2019. 

Stævne datoer:w
31. august venskabs stævne Elbo Hallen Taulov.
14. – 15. september Duble stævne.                      
Alle Elbo Hallen Taulov 
9. – 10. november Dm. Indv. Ak - D – E - U.
23. – 24. november 2019 Dm. Indv. Sjælland.
23. -24. november 2019 Dm. Indv. AR- B- C- F. Erritsø Idrætscenter.
29. december 2019. Julestævne 
Alle Elbo Hallen Taulov 



At, vi andre regner med dig – fordi du er noget.
At, mindst 4 – 5 mennesker, nemlig dine nærmeste, 
 er helt afhængige af dig.
At, vi ved, at der er noget godt og værdifuldt i dig, 
 som vi har brug for.
At,  vi andre også kender til at føle os betydningsløse, 
 værdiløse, ensomme og mislykkede
At,  du høre sammen med os
At,  vi vil gøre noget for dig
At,  dit liv og vort samfunds bestående, er meget afhængig 
 af din indsats
At,  vi sammen med dig kan løse problemerne

DU SKAL VIDE:

Anti - Janteloven

Hvem siger patientjournaler er kedelige?

Patienten er en 79-årig enke, som ikke længere bor sammen med sin mand.

Patienten fik amputeret en tå på venstre fod for en måned siden. Han fik 
også amputeret venstre ben over knæet sidste år.

Patienten var ved sit sædvanlige gode helbred indtil hans fly løb tør og 
styrtede ned.

Efter at patienten er ophørt med at ryge, er hans lugt vendt tilbage.

Patienten har slået venstre storetå, som næsten helt har løsnet sig. Personalet 
må ikke trække den af, da det gør ondt.

Fik dog besked om, at hjertet var i orden, men at hun skulle komme igen, 
hvis hun blev bevidstløs.

Patienten har mandolinstor prostata.

Dette er de patienter, der blev liggende på mit skrivebord.

Opslagstavlen

30



TÆNK 
ANDERLEDES

FL SportMarketing · Agerbakken 21 · 8362 Hørning · fl@flreklame.dk · t. +45 7022 1870

SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT FORENINGSBLAD

Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede ansvaret for et, kan vi 
tilbyde at løfte opgaven med produktionen. Et foreningsblad er ofte det 
vigtigste bindeled mellem forening og medlemmer.

Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og kan være 
behjælpelige med layout, tryk, distribution og eventuelt annoncesalg til 
hel eller delvis finansiering af bladet.

Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykopgaver, f.eks. 
programmer, billetter, plakater, flyers og visitkort.

Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af vores erfaring...



Åbningstider:
Mandag-fredag 8-20

Lør-søn 8-18
Gåskærgade 38 • 6100 Haderslev
Tlf. 73 52 06 00 • www.meny.dk

Halk Strand Camping
Brunbjerg 105 • 6100 Haderslev

Tlf. 74 57 11 87 • Info@Halkcamping.dk • www.halkcamping.dk


