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HHI Bestyrelse - Foreningen for dem med særlige behov
Formand
Mogens Jensen
Sønderbro 28 a, stuen.
6100 Haderslev
E-mail: mrwj@vip.cybercity.dk
Tlf. 41 81 71 72

Bestyrelsesmedlem
Kim Bryhl
Øster Alle 8
6500 Vojens
E-mail: bryhl@msn.com
Tlf. 81 74 24 50

Næstformand/sekretær
Lars Jørgensen
Troldhøj 13
6100 Haderslev
E-mail: larj@webspeed.dk
Tlf. 26 74 06 21

Bestyrelsesmedlem
Kent Bryhl
Dybbølsgade 16 1.th
6500 Vojens
Kentbryhl0610@gmail.com
Tlf. 81 75 61 59

Regnskabsfører
Flemming Rasmussen
E-mail: fras36@gmail.com

Supplant
Henning Hoff
Kløvervej 148 3. Tv
6100 Haderslev
E-mail. Hoff29@hotmail.com
Tlf. 20 67 59 00

Bestyrelsesmedlem/Afdelingsleder Hockey.
Jette Jakobsen
Sønderbro 28 a, stuen.
6100 Haderslev
E- mail: jette-jacopsen@hotmail.com
Tlf. 26 21 25 80
Bestyrelsesmedlem
Kurt Koch
Slagtergade 12 stuen. th.
6100 Haderslev
E-mail: kkoch@webspeed.dk
Tlf. 74 53 15 31

Redaktionen

Redaktør: Mogens Jensen
Sønderbro 28 A, stuen
6100 Haderslev
Tlf. 41 81 71 72
Medredaktør: Kurt Koch
Distribution: Mogens Jensen

Næste Deadline: (til redaktøren)
20. september 2020.
Udkommer i uge 43
Oplag ca. 200 eksemplarer.
4 gange årligt.

Facts om HHI

Suppleant
Leif Jensen
Devantiesvej 13. 1th
7000 Frederica
Bestyrelsesmedlem/webmaster
Martin Hørup Jensen
Østergade 36 stuen. th.
6100 Haderslev
E-mail: martinjensen46@gmail.com
Tlf. 93 10 51 63

Annonceekspeditionen
PARASPORT DANMARK
Agerbakken 21
8362 Hørning
Tlf. 8793 3786
E-mail: info@handicapinfo.dk

Layout & tryk
FL Tryk
Agerbakken 21
8362 Hørning
Tlf. 70 22 18 70

Vi er ca. 50 medlemmer, kontingent betales
2 gange årligt - februar og august.
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Generalforsamlingen
Af Mogens Jensen – Formand
Vi skulle jo have afholdt den årlige
generalforsam-ling den. 17. marts år
2020. Dette blev så ikke lige aktuelt,
da der kom denne her Corona virus
til Danmark.
Dette betød så også, at alle haller
og indendørs mø-der og aktiviteter
blev aflyst. Vi nåede så lige at afholde
en trænings aften i hockey, inden vi
måtte sige på gensyn. På gensyn, ja
vi regnede ikke med denne her virus
var så udbredt at vi ikke kunne i løbet
af kort tid komme til at lave indendørs
aktivite-ter igen.
Ja, ja vi blev klogere. Nu er det så
godt, at man har Facebook, så der
kunne blive opretholdt kontakt med
alle vores idrætsudøvere. Mange har
vi da også mødt i vores by og lige fået
en lille snak med.
Det blev også til at vores forbund
”Parasport” måtte aflyse alt vores
sport indendørs, dette bevirkede
derved, at idrætsgrenen ”hockey”
ikke kunne spille den sidste ud af 3
turneringer, vi kunne så heller ikke
spille de afgørende Danmarksmesterskaber.
Hvad gør man så i dette tilfælde? Man
kunne ikke gøre som i raskidrætten
4

og starte op med disse re-sultater
som det sluttede med, når samfundet kunne starte op igen. Dette ville
være for omfattede arbejde at lave.
Der blev besluttet at starte på en ny
sæson til november, hvis dette bliver
tidladt fra den Danske Regering.
Endelig kunne vi afholde den årlige
generalforsam-ling. Meningen var
jo, at den skulle afholdes den 17.
marts 2020. Som alle ved kom denne
Corona virus også til Danmark.
Derved måtte generalfor-samlingen
også aflyses.
Endelig her i juni måned kom der
nyhed fra rege-ring, at vi måtte
samles 50 personer i lokaler med
forbehold. Vi kunne så afholde den
årlige general-forsamling den 19. juni
2020. I år havde vi valgt at afholde
generalforsamlingen på en ny måde.
Der blev serveres pizza og div. drikke
til.
I alt var der 27 fremmødte på dagen,
virkeligt dejligt at se. Der var kommet
et forslag om at ændre for-eningens
navn til H.H.I. Parasport Haderslev, på mødet blev der også forslået Parasport Haderslev og H.H.I.
Parasport. Ved afstemningen blev

dette, et stort flertal ville beholde
vores nuværende for-enings navn.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer
ønskede alle de nuværende at blive
genvalgt. Der var så en leder fra
”Parasport hockey” fra Fredericia,
som hører under H.H.I., der ønskede
at stille op som suppleant. Der skulle
så en afstemning til, da der i alt så
var tre personer at vælge om. Dette
resultat blev til følgen-de afstem-

ningsresultat. Svend Andersen fik 6
stemmer. Henning Hoff fik 17 stemmer. Leif Jen-sen 14. Dette bevirkede
således, at der er en ny suppleant i
bestyrelsen.
Der skal lyde en stor tak til Svend
Andersen for de 15 år han har medvirket i Foreningen både som bestyrelsesmedlem og aktiv boccia spillere.

Hvor skal vi hen du?
Af Formanden Mogens Jensen

Foreningen vil gerne ud i det Danske
land med jer. Hvor skal turen gå hen?
Vi har jo været i Odense Zoo som det
sidste. Vi har også været i Legoland
et par gange. Kom med et forslag
til turen. Måske kunne den gå til
Danfoss Universe Oplevelsesparken,
hvor sjov er en videnskab for alle
aldersklasser. Eller hvad med Tivoli
til okto-ber, for at se Halloween.

grupper på Facebook senest den 20.
september 2020.

Skriv enten på mail, ”mrwj@vip.
cybercity.dk” eller i en af foreningens
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Ordinær Generalforsamling
HHI Foreningen for dem med
særlige behov
fredag den 19. juni 2020, kl. 18.30
på Sundhedscenter Clausensvej 25,
6100 Haderslev…

Referat
Valg af dirigent
Preben Schmidt blev valgt, og han
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed
beslutnings -dygtig.

Bestyrelsens beretning til
godkendelse
Indledning
Vi har stadig en rigtig ildsjæl her i
foreningen, Brian Jensen. Når man
begynder at tale om, at vi mangler
sponsorgaver til stævner, ja så hjælper han med at samle mange gaver
ind. Det blev igen et rigtigt godt år
for klubben. Nogle af klubbens medlemmer kan kalde sig Forbundsmestre/Danmarksmester. Økonomien er
blevet forbedret. I vores beretning vil
vi komme ind på alle de gode ting,
samt fortælle om vores udfordringer.
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Foreningsarrangementer
Foreningen har haft sit virke i Haderslev 40 år. Vi fejrede det med et åbent
hus på Haderslev Vandrehjem i det
forgangne år i maj. Dette forløb rigtig
godt med mange besøgende. De 2
æresmedlemmer, som startede foreningen op, deltog også ved arrangementet.
Foreningens arrangementer har
været en god tradition. Juleafslutning/Forårsfesten/stand i byen. Da
der mange gange mangler hjælpende
hænder, er dette svært at opretholde
Der arbejdes måske igen på at lave
en pr. dag oppe i Haderslev Hallen
som sidste år, med alle idrætsgrene.

Boccia
Så fik vi overstået 2019, det var igen
et godt år for H.H.I. boccia afdeling.
Vi fik hentet nogle gode placeringer
hjem. Vi er efterhånden 9 faste spil-

lere. Men ikke så mange, der ønsker
at deltage til stævner.
Det startede i foråret i april med regionsmesterskaberne for hold i Fredericia, Der deltog vi ikke. Der kom
så et individuelt stævne, hvor Svend
Andersen deltog i C. rækken. Det
blev til, at Svend Andersen blev nr. 1
og gik også videre til DM i Fredericia,
hvor det også blev til en 1. plads.
Der blev også afholdt Julestævne/
venskabsstævne d. 29. december.
H.H.I. kunne stille 2 hold. Hold 1 med
Svend Andersen, som stillede op
med 2 fra Fredericia. Hold 2 - Martin
og jeg selv og Gitte. Gitte blev syg på
dagen. Martin og jeg deltog så selv.
Det blev til, at Haderslev 2 vandt guld
og Haderslev 1 vandt sølv.

Floorball
Endnu et år er gået med floorball.
Vi har i øjeblikket 8 spillere og har
et godt samarbejde med Marstrup
Floorball Klub, hvor vi har været ude
og spille nogle træningskampe.
I årets løb har vi været til 2 stævner.
Det første, var i maj måned, hvor vi
deltog i Special Olympics floorball
stævne i Ringsted med 1 hold, det
blev til en flot 1. Plads.

Den 30. november afholdt Haderslev
i samarbejde med Marstrup Floorball
Klub et Special Olympics floorball
stævne i Marstrup hallen, hvor der
deltog 9 hold. Vi skulle bruge nogle
ekstra bander.
Vi måtte så ud at låne bander, da
Marstrup
ikke havde nok. Vi lånte bander fra
Jels
Floorball Klub.
Eftersom det var første gang, vi
afholdt sådan et stævne, var vi godt
vi klar over, der måske kunne komme
nogle små opgaver ind i mellem,
men de få ting fik vi løst hurtigt. Vi
har fået stor ros fra Marstrup Floorball Klub som gerne vil stille hal og
være til rådighed igen. Vi overvejer at
holde et lignende stævne i efteråret,
hvis muligheden er til dette. Der skal
lyde en stor tak til Marstrup Floorball Klub som tak for hjælpen ved
vores stævne samt til Jels Floorball
Klub for lån af bander og tak til de 3
dommere, der havde lyst til at hjælpe
os med at dømme kampene. Jeg
vil til slut sige tak til alle de spillere,
som kommer hver mandag til floorball træning. Uden jer, havde vi ikke
kunne holde det kørende.
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Hockey
15 år er gået, siden hockey sagde
goddag. Dejligt, når man kommer om
torsdagen til træning og mødes med
et smil. Vi har desværre sagt farvel til
nogle, men vi er stadig 3 hold - et D
og 2 B hold. Dejligt, der er nogle som
holder ved. Den 27. september var
Martin og træneren på STU for at lave
PR, da vi havde fået en opringning fra
dem. Vi har nu en del nye og gamle
elever fra STU.
Vi har haft besøg fra en fredags Cafe
fra Aabenraa og Hockey fra Kolding,
som vi er ved at udvide vores samarbejde med.
Stævner: Efter 2 stævner ligger
holdet sådan. D – hold ligger på en
1. plads kun 1 point til Odense. B1
ligger på en 3. plads 15 point, Vojens
16 point, B2 på en 5. plads med 8
point sammen med Sønderborg, så
alt kan nå at ske, til det sidste stævne
i Horsens for alle hold.
Desværre blev der ikke afholdt det 3.
stævne og DM, da Corona virussen
kom. Hockey må her i år 2020 sige
farvel til Tina Ganderup, som har
været trænerens højre hånd til stævner. Tak for det gode samarbejde,
men jeg ved, du stadig er en del af
hockey. Rani som har været træner
på vores D hold. har valgt at blive
8

spiller i det nye år, så vi slipper ikke
helt af med ham. Vi mangler derfor
en ny træner, der skal være træner
for D rækken. Personen skal være
ansvarlig og god til at lytte til vores
medlemmer.

Bowling
Bowling er en aktivitet, der foregår
i Haderslev Bowling Center, og der
spilles én gang om måneden, søndag
eftermiddage i forår, vinter og efteråret. Antallet af fremmødte i aktiviteten bowling har i denne sæson
været lidt opadgående på det sidste
af denne sæson. Da bowling - priserne steg kraftigt fra 120 kr. pr time
til 185 kr. pr time. I år 2017 satte vi
deltager - betalingen op til 80.- kr.
for 2 timer – og 50.- kr. for en enkelt
time. Dem, der fremmøder, synes at
det er sjovt, men vi håber på meget
større opbakning til denne aktivitet i
den kommende sæson. Nu er bowlingpriserne igen steget til 240 kr. pr.
time. Bestyrelsens forslag er, at ikke
vil hæve priserne, da foreningens
økonomi er god.

Klem Å
Foreningen har gemmen mange år
haft klubbladet klem Å. Formålet
er, at medlemmer og andre som får
vores blad, ser hvad der sker i foreningen og får kendskab til, hvem vi

er. Det er vigtigt for bestyrelsen at
medlemmerne har lyst til at skrive
til bladet. Der skal endnu en gang
opfordres til, at man skriver lidt til
Klem Å. Der skal tænkes på, at vi får
12.000.- kr. om året

over for kommentarer og ønsker til
hjemmesiden og Facebook siderne.
Denne vej er jo også et godt redskab
i foreningens arbejde på at synliggøre sig.

Vi er i tvivl om, hvordan vi får vores
medlemmer til at skrive i bladet.
Bestyrelsen vil ikke udlove præmier til hvert blad. Så nytter det
ikke noget. Alle indlæg er velkomne
- også fra din ferie eller andre gode
oplevelser. Så husk, bladet er med
til at støtte bustransport til hockey.
Intet blad, kan desværre betyde en
kontingentstigning.

Synliggørelse og foreningens
medlemstal

Hjemmeside
Vores hjemmeside www.haderslevhandicap.dk. Allan Henriksen, der
har lavet vores hjemmeside, har
efterhånden lært Martin Jensen op
i, hvordan man redigerer og lægger
nye ting ind på siden uden beregning.
Foreningen synliggør sig også på
Facebook med siderne, Hockey og
Floorball for dem med særlige behov,
som er åbne sider. Ligeledes også
siden, der hedder H.H.I. – Foreningen
for dem med særlige behov, som
også er en åben side. Begge sider
fungerer rigtigt godt.
Bestyrelsen er naturligvis modtagelig

Foreningen har ligesom i de forgangne år forsøgt at synliggøre sig i
lokalsamfundet, og det synes jeg ikke
er lykkedes så godt.

Medlemstallet i foreningen, har i perioden fra august 2019 været nogenlunde stabilt. Ca. 45 medlemmer.
Bestyrelsen håber dog på, at der vil
komme en højere medlemstilgang
i foreningens aktiviteter i det kommende år. De 2 gamle og store
idrætsgrene Boccia og Hockey er
nedadgående i Danmark. Hockey er
inden for de sidste 4 år halveret og
Boccia er også inden for de sidste 5
år halveret. Der skal tilføjes, at vi har
fået en hockeyklub i Fredericia, som
indtil videre hører under H.H.I.
For foreningen drejer det sig jo fortsat
om at få fat i dem med særlige behov,
der har lyst til at dyrke idræt – og
bestyrelsen er åben over for ideer,
der kan fremme denne sag til gavn
9
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og glæde for foreningen.

Bestyrelsen
Vi har en god bestyrelse. Vores
møder er rigtigt gode, vi har nogle
rigtig gode debatter, hvor alle deltager, som de nu selv mener tiden
tidlader det. De fleste af os er på
arbejdsmarkedet ½ eller heldags,
og samtidig er nogle med i andet
frivilligt arbejde. Vores møder foregår
om aftenen med en dagsorden med
mange punkter. Vi har arbejdet med
at lave en struktur, hvor beslutningerne tages hurtigere. Mit håb er, at
den nye bestyrelse kan fortsætte.
Mit ønske er derfor, at vi endnu kan
få et godt og positivt år med den nye
bestyrelse.

Økonomi
Bestyrelsen bruger stadig mange
kræfter på at søge om midler til at
holde medlemsgebyret nede. Det
kan med glæde konstateres, at dette
er lykkedes i det forgangne år. Dette
års regnskab ser godt ud. Håber der
ser lige så godt ud til næste år. Som
formand blev jeg bekymret i foråret.
Vores nuværende bank er begyndt at
tage et gebyr på 3000 kr. årligt, som
man ikke kan slippe for. Foreningen
har derfor undersøgt et bankskift.
Vi er nu fået en god aftale med
Danske Bank, som bliver vores
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nuværende bank. Det er et ønske,
at der bliver flere ildsjæle, der vil være
med til at tjene penge til foreningen.
Det var i foråret 2019, hvor vi kunne
samle affald ind og vi tjente 3000 kr.
Bestyrelsen vil forsat være opmærksom på foreningens økonomi. Der
har ikke været kontingent stigning i
10 år. Bestyrelsen mener heller ikke,
at der skal være nogle i år, da foreningens økonomi ser fornuftigt ud.
Der bliver ydet en stor arbejdsindsats
fra vores regnskabsfører og bilagskontrollant. Vigtige arbejdsopgaver
er blevet udført. Bilag er blevet bogført, regninger er blevet betalt, og
bilagskontrollant sørger for, at regnskabet bliver set igennem med kritiske øjne. En stor tak for det. Vi skal
huske på, at det er frivilligt arbejde.
Bestyrelsen vil gerne her sige tusind
tak til Flemming Rasmussen, Preben
Schmidt og Svend Aage Jørgensen
for den store hjælp, som de yder
ganske gratis for foreningen.

Haderslev Kommune
For handicapidrætten er det selvfølgelig af betydning, at der opereres i
en større kommune, hvor der vil være
flere foreninger, der tilbyder idræt til
mennesker med et særlig behov.
Derfor mødes en række handicapidrætsforeninger i Haderslev

Kommune sammen med handicap
– idræts - konsulenten i Parasport
2 gange om året for at drøfte handicapidrættens vilkår.
Holdningen blandt handicap – idræts
- foreningerne, er fortsat at fastholde
og fortsætte deres aktiviteter som
hidtil.
Vi er enige om, at der er plads til os
alle, og vi kan nu støtte hinanden i
at give flest mulige og bedst mulige
tilbud til handicappede borgere i
Haderslev Kommune.

Afslutning
Formanden afsluttede med en stor
omgang tak for en fin indsats og
samarbejde til trænere, ledere og
praktiske hjælpere, som igen har
gjort et kæmpe stykke arbejde ude
blandt vores medlemmer på idrætsstederne. Der er leveret kvalificeret
træning, hjælp til at klare strabadserne og ikke mindst godt humør. En
tak til alle de skoler, haller som vi har
haft kontakt til. Tak til sponsorer og
bidragsydere i øvrigt. Sidst men ikke
mindst en tak til klubbens medlemmer og ledsagere. Uden jer var der
ingen forening. I er med til at skabe
klubben og ånden – og den kan vi
godt være stolte af.

opbakning medlemmerne og bestyrelsen har givet i det forgangne år.
Der er fortsat mange udfordringer
som formand, men det har også
været et spænende år.

Spørgsmål til beretningen
Lederen af hockey i Fredericia
spurgte, om de kunne fortsætte det
gode samarbejde. Mogens siger, at
de kan fortsætte også med ture, men
Fredericia skal bestræbe sig på at få
egen forening.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
Dirigenten påpegede, at det ikke er
bestyrelsens økonomi eller regnskab
– det er foreningens.
Forelæggelse af det reviderede
regnskab for 2019 til godkendelse
Regnskabet blev gennemgået. Der
er et overskud for 2019.
Ingen spørgsmål – regnskabet blev
godkendt.

Indkomne forslag – herunder
kontingent
Skal foreningen skifte navn til
HHI Parasport Haderslev?
Nyt forslag: Parasport Haderslev –
Foreningen for dem med særlige
behov.

Formanden takkede for den store

>>
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Eller skal det nuværende navn fastholdes?
Der var debat om navnene og mange
holdninger til en navneændring eller
ej. Der var et flertal for at fastholde
foreningens nuværende navn.

• Valg til bestyrelsen
På valg var:
a. Jette Jakobsen:
Bestyrelsesmedlem (for 2 år).
b. Lars Jørgensen:
Næstformand (for 2 år).
c. Kurt Koch:
Bestyrelsesmedlem (for 2 år).

e. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg var:
i.
Preben Schmidt.
ii.
Svend Aage
		Jørgensen.
Begge blev genvalgt.
•
Eventuelt
Mogens opfordrede til, at alle bakker
op med frivillige kræfter, når der skal
tjenes penge til foreningen.
Dirigenten opfordrede til tålmodighed ift. at tjene penge, da foreningen
lige nu har en flot kassebeholdning.
Måske skal fokus hellere være på at
udvikle idrætstilbud.
Mogens redegjorde desuden for fordelingen af overskuddet til de forskellige idrætter.

Alle bestyrelsesmedlemmer blev
genvalgt.
d. Valg af suppleanter.
På valg var:
i.
Svend Andersen.
ii.
Henning Hoff
Begge var villige til genvalg.

Referent
Lykke Guldbrandt, Parasport Danmark
29. juni 2020

iii.
Leif Jensen blev
		
også opstillet på
		generalforsamlingen.
Henning Hoff og Leif Jensen blev
valgt som suppleanter ved skriftlig
afstemning.
13

Nyt fra Idrætssamvirket i
Haderslev Kommune
Kurt Koch – Bestyrelsesmedlem i Haderslev Idrætssamvirke samt i
H.H.I. – Foreningen for dem med særlige behov.
Siden sidst har der alene været
afholdt 1 møde i Idrætssamvirket i
Haderslev Kommune – og det skyldes coronakrisen, der ramte Danmark i begyndelsen af marts måned
i år.
Det betød, at al mødevirksomhed
blev indstillet – og ikke nok med det:
Foreningsaktiviteter gik samtidig i
stå overalt i landet, men nu tyder det
heldigvis på, at vi snart kan åbne for
aktiviteterne igen – stille og roligt og
gradvist.
Ovennævnte har således medført, at
Idrætssamvirket mødtes første gang
ultimo maj måned i 2 store mødelokaler på Haderslev Rådhus.
På dagsordenen drøftede vi blandt
andet Awarden/Frivillighedsfesten,
der er blevet flyttet til foråret 2021.
Desuden fastsattes der datoer for
efterårets Fyraftensmøder, hvor
idrætsforeningerne i kommunen kan
mødes med bestyrelsen i Idræts14

samvirket. Det er meningen, at disse
møder skal øge synligheden af samvirkets arbejde overfor foreningslivet,
samtidig med at det er væsentligt, at
begge parter lærer at bruge hinanden
til løsninger af fremtidige arbejdsopgaver indenfor idrætsområdet.
Dagsordenen indeholdt også et
punkt, hvor vi kom ind på, hvorledes processen med evalueringen
af Idrætssamvirkets første periode
skal foregå.
På mødet kom det også frem, at den
nuværende foreningskonsulent har
sagt sin stilling op, og der arbejdes
på, at der opslås et nyt stillingsopslag, så der engang efter sommerferien kan ansættes en ny person i
stillingen. Det anbefales, at en kommende foreningskonsulent skal være
en udfarende person i forhold til
foreningerne.
Endelig kom vi ind på et seminar, der
afholdes medio juni måned i år. På
dette møde er det tanken, at besty-

relsen blandt andet skal drøfte, hvilke I de næste numre af KLEM Å vil jeg
emner der er relevante i forhold til komme nærmere ind på, hvad der
Idrætssamvirkets kommende møder sker i Haderslev Idrætssamvirke.
med idrætsforeningerne.
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Facebook
Af Formand Mogens Jensen
Vi har jo 2 Facebook grupper. Den
ene er Facebook gruppen H.H.I.
– foreningen for dem med særlige
behov. Den anden er H.H.I. Hockey
og Børne idræt for dem med særligt
behov, som nu blevet til en åben
gruppe, som nærmest henvender sig
til Hockey og floorball spillere, som
herved også bruge den som kontakt
til de andre idrætsudøvere i gruppen.
Spillerne får div. informationer 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 træner
kan komme 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
og arbejde. Her kan vi jo gå ind, når
der er tid, og se, nutid og fremtid.
Håber I alle forsat vil tage godt imod
gruppen og være en del af den og det
fællesskab vi får herigennem.
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Halhockey
for mennesker med et
særligt behov
Af Jette Jakobsen bestyrelsesmedlem.

Kort om Hal-Hockey.
Hver region i Danmark Nord, Syd,
Øst. Ikke i vest, da der ikke er nogle
klubber i Vest Danmark. Alle regioner
afholder 3 - 4 stævner i hver sæson
(No-vember - Maj), hvor man kan
kvalificere sig til Dan-marks mesterskabet (DM) som afholdes af regioner-ne på skift.
Der spilles i 5 rækker: A, B, C, D og E
Det er de to bedste hold fra hver
række, som går vi-dere til Danmarks
mesterskaberne. Aldersklasser fra
Ca. 10 - 50 år. Det er generelt for dem
med særligt 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 ra-ske. Forskellen i forhold til Ishockey er, der spilles med
en plast puck og på trægulv.
Motto i vores hockey, "der er altid
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plads til en til uanset ”handicap” og
nationalitet (ikke kørestols bru-ger)"
formålet med hal - hockey i Haderslev er, at havde et godt fællesskab
og møde nye og gamle ven-ner, når
vi er til stævner.

Floorball
for mennesker med et
særlige behov.
Af Martin Jensen floorballtræner
Alle kan være med, man behøver ikke
at have spillet floorball før
Vi spiller Floorball hver mandag i
Haderslev Hallen fra kl. 19.00 – 21.00.
Floorball er det spil, du kender fra
skolen. Her kaldte du sikkert sporten
hockey.
Men har du haft det sjovt med den
hvide bold med de 26 huller, ja så er
det floorball, du har spillet.
Floorball er en holdsport, som så
mange andre sportsgrene, mange
der ikke helt ved, hvad sporten
egentlig går ud på, har desværre
fået den opfattelse af at det også er
en ”voldelig” sport som Ishockey, det
er en helt forkert opfattelse. Floorball
er rigtigt nok en kontakt sport, men
ikke mere end fodbold, og håndbold
er. Der er mange regler i floorball som
gør, at det ikke bliver til en ”voldelig”
sport.
Så vi opfordrer de forældre, som har
børn, der gerne vil prøve sporten af,
men er bekymret over om spor-ten
er for voldelig, til at komme til en af

vores træ-nings aftner og se, hvordan spillet i virkeligheden er. Så vil
de med garanti kunne sende deres
børn af sted til floorball uden nogle
bekymringer.
Der er 3 markspillere og en målmand
på banen ad gangen for et hold på
lille bane
Vi har været til stævner, hvor vi kun
var 6 -7 perso-ner på hvert hold på
en lille bane, som er 10 x 20 m., og vi
træner også kun på denne størrelse
af bane
Da det er en sport med fart på, bliver
der lavet mange udskiftninger under
en kamp.
Udstyr
Det eneste det kræver fra dig er,
at du har et par in-dendørs sko og
almindeligt sportstøj. Du vil kunne
låne en stav i klubben.
Deltagere: Spillere med udviklingshandicap (min. alder 16 år) fra klubber og institutioner i hele Dan-mark.
Alle kan deltage uanset øvrig erfaring
med idræt.
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Ud i naturen/div.
Af Formanden Mogens Jensen
Man hører jo så tit, at man skal ud at
nyde natu-ren. Dette her år 2020 har
jo været et mærkeligt år på en måde.
Først havde vi jo den regnfulde vinter,
hvor man nu ønskede sig, at det snart
blev sommer. Men intet er skidt,
før det er godt. Jeg kan fortælle at
næsten hver søndag efter morgenkaffen, kører til Vesterskoven for at
gå tur med hunden.
I denne regntid, der nu var, kunne
man endelig se, at der kom liv i de
små vandløb, der er derude i skoven.
Nogle steder var det for meget, så
man næsten ikke kunne færdes på
stierne. Men intet er skidt før det er
godt.
I løbet af de næste måneder, kunne
man se, hvor-dan skoven begyndte
at røre på sig. Bøgen og de andre
træer begyndte så stille at vågne op.
Til alles skuffelse kom den uhyggelige krise, ”Corona Virussen”, der lukkede det meste af Danmark ned på
en måde. Dette bevirkede jo, at alle
vores idrætsgrene måtte lukke ned
før tiden. Dette be-virkede de manglende stævner og Danmarksme-sterskaber ikke kunne afholdes. Ligeledes måtte vi også aflyse generalfor20

samlingen. Men Intet er skidt før der
er godt.
Som familie skulle vores søndagstur
stadig gå til Vesterskoven, men også
prøve de andre skove, der er i Haderslev. Nu da Corona virussen var over
os var det spædende at følge andre
folks færden ude i naturen. Der kom
mange, som øn-skede at få rørt sig,
nu når man ikke kunne samles indendørs til idræt. I Vesterskoven var der
en del foreninger, der dyrkede lidt løb
og familier gik ture i skoven, det var
dejligt at se, at man ikke havde glemt
den dejlige natur.
Nu da skoven var ved at være i sit
fulde flor, og varmen var på vej, var
det nu mærkeligt at se mange af
vandløbene nu var ved at tørre ind.
Vi som familie har heldigvis været
forskånet og ikke blevet smittet. Jeg
selv, har i den forbindelse også været
på arbejde i denne svære Corona tid.
Som der nok er nogle, der har læst
på Facebook, har jeg lavet sjovt
med at jeg skal cykle til Paris. Jeg
har indgået et væddemål med at jeg
skal cykle til Sønderborg og tilbage
igen på samme dag i sommerferien.

Jeg har jo så været i gang med at få
nogle km. I benene som man siger.
Km. i benene har jeg været vidt
omkring og ople-vet den skønne
natur og set mange andre ting som
man nok ikke ser, når man køre i bil
Hockey har også haft nogle sommeraktiviteter. Vi har været nogle
hockeyspillere, der var en tur i Haderslev Dampark, hvor vi mødtes ved
kiosken og gik en tur over til mindesmærket for Dambåds katastrofen.
Der fik vi lidt mundgodt og en sluder
for en sladder. Her i sommerferien er
der som sædvanlig også nogle, der
har været samlet for og spille fodbold
om torsdagene.

Vi er nu spændt på, hvornår vi må
starte op igen til indendørs idræt.
Som det forlyder nu ved re-daktionens afslutning her den 12. juli, er vi
måske heldige at vi må starte op til
midt i august.
Vi håber så, at alle de tideliger medlemmer stadig ønsker at komme til
vores idrætsgrene. Både Boc-cia,
Hockey og Floorball. Så er det første
hockey vil, er at få taget et holdbillede
med det nye spille-tøj.
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Vedtægter
Vedtægter for H.H.I.- Foreningen
for dem med særlige behov.
Foreningens navn er H.H.I. – Foreningen 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 henvende dig til din formand, afdelingsformand i din idrætsgren eller sende
en mail. Allerede indbetalt kontingent 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 udelukkede
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medlem kan anke kendelsen på
førstkommende generalforsamling
Kontingent fastsættes på den årlige
generalforsamling og betales halvårligt forud.
§ 4,1 Familiekontingent betales som
mindst 1 voksen og 1 barn. Rabatten
udgør et halv barns kontingent
§ 4-2. Passivt medlemskab betaler et kontingent efter eget ønske,
dog mindst 200.- kr. som Passivt
medlemskab kan man deltage i foreningens sociale arrangementer så
som, forårsfest, Julefrokost/nytårsfrokost osv. Det skal præciseres, at
man ikke kan deltage i foreningens
idrætsaktiviteter.
§ 4a.
Som påskønnelse for ekstraordinær arbejdsindsats fritages trænere,
ledere og
personlige hjælpere for kontingentbetaling.
§ 5.
På generalforsamlingen, som er
højeste myndighed i alle foreningens
anliggender, træffes afgørelserne ved
simpelt stemmeflertal, dog kræves til

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 generalforsamling er lovlig indkaldt, er den
beslutningsdygtig, uanset antallet
af fremmødte medlemmer.
Med hensyn til foreningens ophør
henvises til § 12.

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.

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

§ 7.
Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden samt varetager foreningens daglige ledelse og træffer
afgørelser i alle løbende sager og
nedsætter udvalg. Der føres protokol
over vedtagne beslutninger. Protokollen godkendes af bestyrelsen
på det efterfølgende møde.

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

§ 8.
Foreningens medlemmer er forpligtiget til at underkaste sig enhver
beslutning, som træffes på generalforsamlingen eller af bestyrelsen,
samt de til enhver tid gældende
foreningslove og bestemmelser.

§ 6b.
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede
forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive
formue.
Foreningens medlemmer har ikke

§ 9.
Den årlige generalforsamling afholdes i marts måned og skal indkaldes 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 godkendelse.
3. Forelæggelse af det reviderede
regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag – herunder kontingent som fast underpunkt.
5. Valg til bestyrelsen:

§ 10.
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
§ 11.
Ekstraordinær generalforsamling kan
til enhver tid indkaldes af bestyrelsensflertal, samt efter skriftlig begæring fra 2/3 af foreningens medlemmer.

- Formanden vælges direkte for to
år, i ulige år.
- Derudover vælges der 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 i ulige år og 3 i
lige år.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamling og
senest ved førstkommende bestyrelsesmøde.
- 2 suppleanter vælges for ét år.
- Revisor og Revisor suppleant
vælges for ét år.

§ 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 flertal er gældende. I tilfælde af foreningens 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

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 tilstedeværende medlemmer stemmeret. Alle medlemmer kan lade sig
repræsentere af en forældre eller
værge.
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H. H. I. – Foreningen for dem med
særlige behov.
Målsætning
Foreningens målsætning tager
udgangspunkt i vedtægternes § 2.

Foreningens formål er at samle så
mange med særligt behov handicappede 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 foreningens 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 synlighed 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.
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Aktivitetskalender for H.H.I
Floorball:
Vi har lettere psykisk/fysisk, førtidspensionister,
børn og unge hver mandag
fra kl. 20.00 – 21.00
i Haderslev Hallen.
Vi starter op igen mandag den 24.
august.

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 20. august. År 2020.
Stævne datoer.
7. november år 2020 i Vejle.
6. – 7. februar år 2021 i Ringe.
20. – 21. marts år 2021 i Horsens.
Dm. 23. – 25. april år 2021 i Vejle.

Bowling:
Som altid på Haderslev Bowling
Center.
Mød op til en sjov og hyggelig dag.
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Søndag den 20. september 2020.
Søndag den 18. oktober 2020.
Søndag den 15. november 2020.
Alle dage fra kl. 14.00 – 16.00.
Boccia:
Favrdalskolen. Hver onsdag.
i Favrdalskolens gymnastiksal.
Vi er startet op igen på en ny efterårssæson den 19. august 2020.
Fra: Klokken 19.00 – 21.30.
Hver lørdag efter aftale fra kl.11.00
– ca. 13.00.
Vi kører uændret videre her i
sæson 2020.
Stævne datoer.
31. august - venskabs stævne Elbo
Hallen Taulov.
10. – 11. oktober - Rm. stævne. Alle
i Erritsø Idrætscenter.
14. – 15. november - Dm. Indv. Ak D – E - U.
29. december 2021. Julestævne. Alle
i Erritsø idrætscenter.

H.H.I.` s aktivitetsplan for
perioden 21/8 2020 - 24/10 2020
Med forbehold for ændringer
Sæson
Håber for jer alle at sommeren
har været som de fleste nok vil
have det ”varmt og en masse
sol”. 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, at der skal planlægges en
bustur til? i dette halvår. Kom
med din mening. Hockey skal til
første stævne den 7. november
år 2020. Bestyrelsen håber på, at
alle i foreningen møder op til de
forskellige arrangementer. Jo flere
der møder op, jo sjovere er det.

Fødselsdage / mærkedag
Huraa, huraa til 1 person.
Et stort forsinket tillykke til Else Fuglsig med 40-års jubilæum, d. 30. juli, som arbejder
ved Haderslev Kommune,
Et stort tillykke til dig her fra bestyrelsen.
Skulle du have en mærkedag, du mener, der skal med i bladet, er du velkommen til
at kontakte redaktionen.
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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, sølvbryllup, guldbryllup, eller på en anden
måde en mærkedag, der skal fejres.
Skriv, ring, mail, jo mere vi ved, jo
bedre kan vi skrive om vedkommende.

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 anderledes 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”.
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Og send det til Redaktøren senest
den.
20. september 2020. Til blad nr. 4.
oktober 2020.
Bøn fra kassereren
Det vil nedbringe vores udgifter til
porto og lette vores 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
Danske Bank på flg.
Reg. Nr. 9570.
Konto. Nr. 130 22 445.
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.
Passivt medlemskab – 200.- kr.
pr år.
De 2 første gange gratis.

kunne godt have vundet det meget
lige og spæn-dende opgør, der var
en af de bedste kampe ved VM i
Frankrig.

Hvad skete der i år?

2005 - Den danske cykelrytter
Michael Rasmussen ("kyllingen" fra
Tølløse) vinder efter en heroisk indsats 9. etape af Tour de France.

1711 - Pesten kommer til København, og en plakat med forholdsregler sættes op i byen. Pesten skulle
komme til at koste omkring 22.000
mennesker livet - svarende til cirka
en tredjedel af byens be-folkning.

2000 - Frankrig vinder EM i fodbold
i Hol-land/Belgien ved i finalen at slå
Italien 2-1 på et golden goal.

2020: SønderjyskE vinder pokalfinalen i Danmark med 2-0 over AaB.

H.H.I. – Foreningen for dem med
særlige be-hovs hjemmeside,
www.haderslevhandicap.dk
hvor man kan orientere sig
om foreningens ak-tiviteter.
Ligeledes kan man orientere
1989 - Vesttyskland vinder EM i sig på Fa-cebook under H.H.I.
damefodbold ved på hjemmebane i – foreningen for dem med
finalen at slå Norge med 4-1. Sverige særlige behov. God fornøjelse
fik bronze efter 2-1 over Italien.
med siderne.
1900 - Det andet Olympiske Lege
starter i Paris, Frankrig.
1964 - The Beatles første spillefilm
"A Hard Day's Night" har premiere
i London.

1998 - Danmark taber kvartfinalen
ved VM i fod-bold i Frankrig til Brasilien med 3-2. Martin Jør-gensen
bragte ellers Danmark foran efter
blot 1½ minut, men brasilianerne
var for effektive. Brian Laudrup scorede Danmarks andet mål. Danmark
29

Opslagstavlen
Kvinder/mænd
Det er klart, at kvinder aldrig kan få den samme succes som mænd – de har
jo ingen hustruer, som hjælper dem.
Præsten
Lille Bolette efter søsters barnedåb i kirken: - og tænk, præsten havde ventekjole på.
Pensionist
Man har talt meget om de problemer, en mand kommer ud for, når han bliver
pensioneret. Men ingen har tænkt på konen, der pludselig får dobbelt så
meget mand og halvt så mange penge.
Livredder!
Ung pige faldt overbord, da Atlanterhavs skibet er på ud af havnen. Få sekunder efter er en mand over 70 på vej efter hende – og får hende op i sikkerhed.
Jubel og festmiddag på skibet til hans ære. Kaptajnen holder tale, og efter
bifald skal den ældre herre svare, han rejser sig op: Jeg har kun en ting at
sige. Hvem skubbede mig i?

Anti - Janteloven
DU SKAL VIDE:

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
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