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Lars Jørgensen
Troldhøj 13. 
6100 Haderslev
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Flemming Rasmussen
E-mail: fras36@gmail.com
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Jette Jakobsen 
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6100 Haderslev
E-mail: kkoch@webspeed.dk
Tlf. 74 53 15 31

Bestyrelsesmedlem
Kim Bryhl
Øster alle 8
6500 Vojens
E-mail: bryhl@msn.com
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Kent Bryhl
Dybbølgade 16.1.th
6500 Vojens
E-mail: Kentbryhl0610@gmail.com
Tlf. 81 61 98 25

Suppleant
Henning Hoff 
Kløvervej 148, 3. sal tv.
6100 Haderslev
Hoff29@hotmail.com
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Svend Andersen
Anløbsbroen 4 st. tv.
6100 Haderslev
E-mail: svenda@webspeed.dk
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Ole Rømers vej 31-35
6100 Haderslev
Tlf. 74 52 08 88

www.eldorado.dk

Dansk Niro Teknik ApS

Hejsager Næsvej 119, Hejsager 
6100 Haderslev 

 
Tlf. 74 57 10 22

Fjordagervej 34-36 • 6100 Haderslev

Tlf. 73 22 22 22 • www.bsidk.com

Sponsoreret

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

4



Mandag den 18. juni 2018. afholdte vi 
det sidste bestyrelsesmøde inden vi 
gik på sommerferie. Hvad gik mødet 
så ud på? Vi har gerne nogle faste 
punkter på dagsordenen. Det første 
er gerne om der er afbud fra nogle. 
Derefter går vi til, om der er nogle 
der har bemærkninger til referatet af 
det sidste bestyrelsesmøde, Hvis det 
ikke er tilfælde går vi videre til næste 
punkt, som er nyt fra udvalgene. 
Det første er altid økonomien. For-
manden forelægger gerne en udskrift 
af bankkontoen, hvis der har været 
udgifter efter Foreningens regn-
skabsfører, har udsendt den måned-
lige oversigt over, hvad der har været, 
af udgifter til alle bestyrelsesmed-
lemmer ligeledes også foreningens 
revisor ”bilags kontrollant” Der skal 
lige tilføjes, at det kun er formanden 
og regnskabsfører, der har adgang 
til kontoen og alt foregår via elektro-
nisk, ikke noget med hævekort. 
Det næste punkt vi havde op den 18. 
juni var Boccia. Normalt er det Svend 
Andersen, der forlægger dette. Da 
han var forhindret i at deltage denne 
dag, forelagde sekretæren dette. 
Der har været et venskabsstævne 
i Taulov som vi ikke havde fået ind-

bydelse til, men der var heller ikke 
nogle fra Boccia, der kunne deltage, 
da vi var gået på sommerferie. Næste 
punkt var Bowling, som starter igen 
d. 26. august.
Så er der et punkt som er, sam-
virkende, hvor det er Kurt Koch, 
der forelægger dette. Samvirkende 
er noget, der har afløst det gamle 
Haderslev Folkeoplysningsudvalg. 
Da Samvirkende kun har haf et par 
møder siden opstart er der ikke så 
meget at fortælle endnu. Der kan 
dog fortælles, at foreningen har søgt 
penge til materiale. 
Endelig er vi nået til Hjemmesiden. 
Som Martin refererer om. Foreningen 
har jo en flot hjemmeside på web-
adresse www.haderslevhandicap.dk 
der taler vi b.la 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 
så småt begyndt at tænke på Hockey 
stævnet d. 2.-3. februar år. 2019 i 
Hammelev. Der skal jo indsamles 
sponsorgaver, og sørges for hjælpere 
hele weekenden.
Så er vi ved at nå vejs ende. Inden 
vi skal have kaffe, men inden da skal 
vi lige havde Floorball, som Henning 

Bestyrelsesmøde
Af Formanden Mogens Jensen
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refererer om. Floorball har fået tildelt 
time i Haderslev Hallen, hver mandag 
fra kl. 20.00 – 21.00.
Endelig er det sidste faste punkt på 
dagsorden. Dette er bladredaktio-
nen, hvor der bliver talt om, hvem der 
har nogle artikler til bladet. 

Denne her gang havde vi også et 
punkt som er Fonde. Vi havde bl.a. 
søgt § 18 til busturen.
Originalen som blev afholdt 4. juni 
på pladsen foran Bispen. Vi som 
forening havde en stand og en lille 
hockey bane der nede. Dagen var jo 
rigtig varm, godt vi så havde en pavil-
lon med, så vi kunne sidde i skyggen, 
når der ikke var aktivitet.
Endelig er vi nået til sidste punkt på 
dagsorden, nemlig busturen. Der har 
været meget tale om, hvor den skulle 
gå hen i år. Der har været opslag 
på Facebook under foreningens 2 

forskellige grupper ” H.H.I. – for-
ening for dem med særlig behov og 
Hockey gruppen, hvor det kun er 
hockey-spiller og forældre der kan 
se der. Der har ikke været ret mange 
der har skrevet sit ønske, så ud fra 
at vi i år 2015 var i Legoland, ville vi 
prøve noget nyt. Denne her gang, 
nemlig Odense Zoo. Hvor vi tilbød 
en middag, hvis der var mindst 20 
personer. Ved redaktionens afslut-
ning, er der kun 12 personer der har 
tilmeldt sig. Vi har valgt at gennem-
føre turen så disse personer også får 
en god tur.
Evt. er ordet frit og der er ikke noget 
der føres til protokol. Der blev talt om, 
at Kent havde løb og fodbold som 
sommerferie tilbud. Henning havde 
cykling som et sommerferie tilbud. 
De fortalte begge, at der har været 
lidt aktivitet i begge tilbud. 
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Annonce

Regionstævne i Taulov d. 24. marts 
2018. Vi var inviteret til Regionstævne 
for hold i Taulov hallen ved Fredericia, 
hvor vi var 3 hold afsted. Hold 1. var 
Martin Jensen, som lånte en spiller fra 
Horsens. Normalt er man 3 personer. 
De klarede sig med de 2 personer de 
nu var. Hold 2 var Morten Rasmussen 
og Carsten Jensen. Hold 3 var Svend 
Andersen og Bent Lorenzen. Jeg selv 
var dommer ved stævnet.

Vel ankommen til Taulovhallen, og 
hvor vi var nogle biler der kørte 
afsted. Den der kom længst fra var 
Bent Lorenzen, der kom med Flex 
Taxa fra Nord Als. Stævnet kørte 
over en dag lige fra kl. 09.00 og som 
noget nyt, spillede man også mod 
nogle, der var i en spille klasse højre 
og lavere som træningskampe. På 
sådan en lang dag, kræver det også 

nogle pauser. Som sædvanlig når der 
bliver serveret frokost i Taulov, mang-
ler der ikke noget. Alle var enige om, 
at dette var en rigtig lang dag, måske 
for lang, da stævnet først sluttede kl. 
18.00. Slutresultatet blev, Haderslev 
1 kom på en 2. plads og Haderslev 2 
kom på en 2. plads. Haderslev 3. kom 
på en 3. plads. Det betød så, at alle 
skulle spille om Danmarksmester-
skabet i Vordingborg den. 5. maj. 

Dm 2018
H.H.I. havde 3 hold med til dan-
marksmesterskaber i Boccia. Et hold 
i D rækken, 2 hold i A. rækken lørdag 
den 6. maj 2018 i Vordingborg.
Der var 5 hold i A rækken og 5. hold 
i D rækken, der skulle spille om 
at blive Danmarksmester. D. holdet 
var Martin, Mogens og en spiller fra 
Horsens. Så var der A. hold med 

Regions stævne m.m. i Boccia.
Af Formanden, Mogens Jensen



Bent Lorenzen og Svend Andersen. 
Sidst var der A. hold med Morten 
Rasmussen og Line fra Odense, der 
stillede hold.
Haderslev D hold fik en 2. plads. Og 
begge A hold fik en 4. plads. Ballerup 
Handicap Idrætsklub blev nr. 1.
Det var en lang dag for mange spil-
lere. Bent kunne ikke spille de sidste 
kampe, da han skulle til Syd Als, med 

offentlig transport (Handicap kørsel) 
og Morten valgte også at køre ca. kl. 
16.00. Svend, Martin og jeg valgte at 
få aftensmaden med derover. Dagen 
begyndte fra Haderslev kl. 05.00, og 
vi var hjemme igen kl. 23.00.
Vi kom desværre til at holde lidt i 
kø på motorvejen mellem afkørsel 
Middelfart og broen, på grund af vej-
arbejde på broen lige som sidste år.
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Vort mangeårige medlem, Lis Jør-
gensen, kæmpede til det sidste med 
sin uhelbredelige kræftsygdom. I juli 
måned fik vi besked om, at hun 
havde måttet give op.
Hvem var Lis Jørgensen så? Lis 
var ikke den aktive idrætsudøver i 
foreningen, men derimod aktiv på 
anden måde. Som vi kendte hende, 
så var hun der altid, når vi manglede 
en hjælpende hånd til at servicere 
idrætsudøvere til stævner. Ja, så var 
Lis og familien dér straks. I mange år 

afholdt vi bestyrelsesmøder i hjem-
met hos Lis og Svend Aage Jørgen-
sen og igen var det sådant, at Lis 
servicerede os.
Den 13. juli tog vi endelig afsked med 
Lis i Hertug Hans Kirke, hvor familien, 
venner og bekendte var mødt op. 
Smuk med de mange blomster, og 
kirken var pyntet op.
Ligeledes blev der taget flot afsked 
med Lis ved en efterfølgende minde-
komsammen på Hotel Norden.

Vor sidste farvel til Lis Jørgensen!
Af formanden Mogens Jensen og bestyrelsesmedlem Kurt Koch

• Lovpakken 12.500,- incl. prøvegebyr

• Teoriundervisning i nye lokaler

• Lærere med erhvervskørselserfaring

• Personlig teoriundervisning

• Ubegrænset teori

• Køretimer i helt nye og nemme biler

• Et kørekort, der kan tages på fem uger

Domino
Rengøring- og Haveservice

Daglig- og hovedrengøring
Havearbejde
Snerydning

Tilbydes private og erhverv
mail@domino-haderslev.dk

Tlf. 21 65 05 85
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Fredag d. 6. april afholdt Haderslev 
Kommune Award 2018. Ligesom 
sidste år blev festen holdt i Hader-
slev Idrætscenter, men i år var festen 
flyttet til den store hal pga. det store 
fremmøde.

Men hvad er Talent & Frivilligheds 
Award egentligt?

Denne aften fejrer Haderslev Kom-
mune alle de ulønnede ledere i for-
eningerne, det er alt lige fra For-
eningsleder til Kultur & Fritids Æres-
pris.

Ligesom sidste år var det præsten 
fra Gram Johannes Engholm Gjesing,
der styrede festen, og det gjorde han 
rigtig godt, han er jo nærmest berømt 

for hans meget farvestrålende jak-
kesæt og i år var ingen undtagelse. 
Han mødte op i et jule jakkesæt fyldt 
med nisser. HHI skulle igen i år have 
en pris, Jette Jacobsen fik prisen for 
at have siddet i HHI’s bestyrelse i 25 
år, godt klaret og tillykke til Jette.

Mad og drikkevarer manglede der 
heller ikke i år, vi startede med et 
glas champagne og så kunne man 
købe næsten alt, hvad man ville have 
i baren. Maden er der altid mange 
meninger om, men jeg synes nu, at 
det var klart bedre end sidste år.

Alt i alt synes jeg at det var en rigtig 
fin aften, og jeg håber, at der er flere, 
der har lyst til at være med næste år.

Talent- & Frivilligheds Award 2018
Af  Lars Jørgensen

Fødselsdage m.m.
Hurra, hurra til 2 personer

Kenneth Sørensen med de 40 år. d. 27. august
Maja Bryhl med de 10 år. d. 3. august
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Fodbold og floorball som fitness 
lokker nye udøvere til. Det har en 
god effekt på både fysisk og mental 
sundhed, siger eksperter Den gamle 
ValbyHal i det sydvestlige Køben-
havn summer fra morgenstunden. 
Per Jensen og hans holdkammerater 
finder en stav hver og fordeler sig på 
tre hold.

Klokken er lidt over 9, da den første 
kamp skydes i gang. Der er fire på 
hvert hold, og den lette hvide pla-
sticbold bliver banket frem og tilbage 
mellem de to mål og banderne, der 
danner rammen om banen.
»Det er jo ikke alle, der kan løbe 
lige hurtigt, men når kuglen kommer 
forbi, kan man ikke lade være med 

at sætte efter den med alt, hvad man 
har,« siger Per Jensen.

Derfor er din mand vild med sport
Han er holdleder for et floorballhold 
af modne mænd fra 60 år og opefter. 
Floorball foregår indendørs og er kort 
fortalt en form for ishockey uden is 
og udstyr.
For Per Jensen og resten af holdet 
handler det dog ikke om at vinde. 
Tirsdag og torsdag morgen i Valby-
Hallen bliver der spillet uden point, 
og ingen tæller sejre.
»Du er her for at få motion. For din 
egen sundhed. Det er formålet med 
træningen,« siger Per Jensen. 

Ekspert: Derfor er det mere sundt 
at dyrke holdsport
Kilde. SIR@SONDAGSAVISEN.DK

Ole Rømersvej 26 6100 Haderslev
Telefon 74524848

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

Slagtergades 
Installationsforretning 

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,-
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Flere fordele ved holdsport
Han og de andre seniorer spiller efter 
floorballregler, men på en mindre 
bane, så der er flere berøringer med 
bolden, flere temposkift og flere ven-
dinger. Det giver ifølge centerleder 
Jens Bangsbo fra Center for Holdspil 
og Sundhed på Københavns Univer-
sitet en række fordele.

»Pulsen kommer højere op end ved 
almindeligt løb, fordi man har de 
her intense aktioner. Det stimule-
rer hjertet og øger både funktiona-
litet og motionstal,« siger han og 
understreger, at det i øvrigt betyder, 
at mange fungerer bedre i hverda-
gen, fordi deres fysiske belastninger 
bliver mindre, når deres muskelstyrke 
stiger.

Ældre er gode for klubberne
Både hos DBU og Floorball Danmark 
mærker man en stigende interesse 

fra klubber, der gerne vil have moti-
onshold for ældre.
»Det giver en anden ånd i klubben og 
i klubhuset at have seniorer. 
De lægger en positiv dæmper på et 
miljø, der er domineret af unge spille-
re,« siger Finn Fjorder, der er kasserer 
i Copenhagen Floorball Club, der har 
haft seniorhold i knap to år.
»Konerne til seniorerne kan oveni-
købet finde på at gøre lidt rent, når 
de kommer forbi hallen,« griner han.
I Valby er åndedrættet på de fleste 
af spillerne blevet noget tungere, og 
det er ved at være længe siden, Per 
Jensen har haft kræfter til at komme 
med hjem i forsvaret. Den sidste 
kamp bliver fløjtet af og markerer 
samtidig starten på tredje halvleg.
»Vi kan sagtens drikke en øl efter 
træning. Vi er jo fra en tid, hvor man 
også drak på arbejdspladsen. Det 
kan næsten ikke lade sig gøre uden 
en øl,« siger Per Jensen.

ORTOPÆDI SKOMAGEREN

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

Tlf. 74 57 11 62

DUPONT Nutrition Biosciences Aps
Langkær 22

DK-6100 Haderslev
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Facebook gruppen H.H.I. Hockey 
og Børne idræt for dem med særlige 
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 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 fortsat vil tage 
godt imod gruppen og være en del 
af den og det fællesskab vi får her 
igennem.

Kort om HalHockey
Hver region i Danmark Nord, Syd, 
Øst, Ikke i vest, da der ikke er nogle 
klubber. Alle afholder 3 - 4 stævner i 

hver sæson (November - Maj), hvor 
man kan kvalificere 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 
mesterskaber. Aldersklasser fra ca. 
10 - 50 år. Det er generelt for dem 
med særlige behov, som måske ikke 
kan klare 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 bruger)" 
formålet med hal hockey i Haderslev 
er, at have et godt fællesskab og 
møde nye og gamle venner, når vi er 
til stævner. 

Halhockey er for mennesker med 
et særligt behov
Af Jette Jakobsen bestyrelsesmedlem
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Afholdelse af Hockey Stævnet i Ham-
melev Hallen, hvor vi forventer ca. 
300 deltagere, derfor håber vi på, at 
I har lyst til at give os en hjælpende 
hånd denne weekend. I kan se der er 
forskellige opgave at vælge imellem.
 
• Fredag aften: skole/ hal klar 

gøres.
• Lotteri/gaver.
• Tidtager. 
• Førstehjælper.
• Hente bander og aflever dem i 

Vejle.

• Hoved dommer bord.
• Gøres Klar til aften fest.
• Fest/oprydning.
• Natvagt. Fredag Fra kl. 22.00 til 

søndag ca. 07.00
• Oprydning søndag skole/hal.

Så kontakt Mogens og Jette, fortæl, 
hvornår I kan.

Halhockey er for mennesker med 
et særligt behov
Af Jette Jakobsen bestyrelsesmedlem
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De nye samvirker i Haderslev Kom-
mune har nu fungeret i knapt et halvt 
år, og for mange af medlemmerne på 
tværs af de 5 samvirker, er arbejdet 
indenfor det folkeoplysende arbejde 
ret nyt.

Derfor arbejdes der på, at der i efter-
året 2018 tilbydes et grundlæggende 
kursus for samtlige medlemmer, og 
det ser jeg som noget særdeles 
positivt. Det kan nemlig være med 
til at løfte værdien af det folkeoply-
sende arbejde på tværs af de enkelte 
samvirker.

I det nye Idrætssamvirke har der nu 
været i alt 3 bestyrelsesmøder samt 
et enkelt dialogmøde med politi-
kerne fra Udvalget for Kultur & Fritid. 
Ligeledes har der været møde i Fæl-
lesrådet, der danner bro mellem de 
enkelte samvirker.
På dialogmødet drøftede vi blandt 
andet faciliteterne i kommunen, 
og det nye skolebyggeri på Erlev 
Bjerge med fokus på gymnastik- og 
halfaciliteter. Endvidere kom vi ind 
på budgetlægningen for 2019 samt 

samarbejdet mellem foreningerne.

Idrætssamvirket håber naturligvis, 
at der fremadrettet vil være en god 
dialog med politikerne, således at 
det bliver det til gavn og glæde for 
idrætslivet i kommunen.
På de 3 bestyrelsesmøder har der 
været forskellige emner til drøftelse, 
og det er bestemt mit indtryk og håb, 
at Idrætssamvirket fremover vil blive 
et stærkt og handlekraftigt organ, 
der vil arbejde på en styrkelse af det 
samlede idrætsliv.

Den nye organisationsform indenfor 
folkeoplysningsområdet i Haderslev 
Kommune har selvfølgelig sine udfor-
dringer, men alt nyt er som bekendt 
ikke altid lige nemt.
Personligt håber jeg, at resultatet af 
den nye organisering vil vise sig at 
være positiv, men foreløbig er vi altså 
i indlæringsfasen.

I de følgende numre af KLEM Å for-
tæller jeg mere om arbejdet i besty-
relsen i Idrætssamvirket.

Nyt om folkeoplysningen i Hader-
slev Kommune
Af bestyrelsesmedlem Kurt Koch
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Lørdag den 2. juni 2018, kl. 10.00 
– 14.00 deltog foreningen i et PR-
arrangement, som organisationen 
Original stod for.

H.H.I. – Foreningen for dem med 
særlige behov havde fået tilbudt en 
plads på Wittenbergpladsen foran 
Haderslev Bibliotek.

Her var det muligt at demonstrere 
aktiviteten hockey/floorball, og der 
kom heldigvis også mange forbi akti-
vitetsområdet, og der var også nogle, 
som ønskede at spille med.

Ved siden af spillebanen var der 
opstillet en pavillon, hvor man kunne 
sidde eller stå, og her var der også 

mulighed for at gøre reklame for for-
eningens virke.

Foreningen kunne nok have ønsket, 
at der kom flere interesserede forbi, 
men måske var det den kraftige 
varme og solskinnet der gjorde, at 
knap så mange dukkede op. Men, 
glædeligt er det, at der altid er nogen, 
som er interesserede og nysgerrige 
i, hvad foreningen tilbyder.

Under alle omstændigheder var det 
et flot, tilrettelagt arrangement som 
foreningen stod bag. Tak til alle de 
frivillige hjælpere for deres bistand – 
og tak til Martin Jensen, der var med 
til at organisere arbejdet med dette 
PR-tiltag.

PR af H.H.I. – Foreningen for dem 
med særlige behov
Af bestyrelsesmedlem Kurt Koch

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
17



Foreningens navn er H.H.I. – For-
eningen for dem med særlige behov. 
Stiftet den 15. maj 1979.
Foreningens hjemsted er Haderslev. 
– Tilsluttet Dansk Handicap Idræts 
- Forbund, Haderslev Idrætsråd 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 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 betaler 
et kontingent efter eget ønske, dog 
mindst 200.- kr. som Passivt med-
lemskab kan man deltage i forenin-
gens sociale arrangementer så som, 
forårsfest, Julefrokost/nytårsfrokost 
osv. Det skal præciseres, at man ikke 
kan deltage i foreningens idrætsak-
tiviteter.   

§ 4a. 
Som påskønnelse for ekstraordinær 
arbejdsindsats fritages trænere, 
ledere og personlige hjælpere for 
kontingentbetaling.

§ 5. 
På generalforsamlingen, som er 
højeste myndighed i alle forenin-
gens anliggender, træffes afgørel-
serne ved simpelt stemmeflertal, dog 

Vedtægter for H.H.I.
Foreningen for dem med særlige behov
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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 med-
lemmer.
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 besty-
relse.

§ 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.
Dagsordenen skal indeholde flg.:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning til god-
kendelse.
3. Forelæggelse af det reviderede 
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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-
sens
flertal, samt efter skriftlig begæring 
fra 2/3 af foreningens medlemmer.
§ 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.
Foreningens formål er at samle så 
mange med særligt behov handi-
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cappede 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.

Er du interesseret i at vide noget om bosteder til
fysisk/psykisk handicappede i Haderslev kommune, 

kan du på internettet læse om de forskellige bosteder. 
Webadressen er: bosteder.haderslev.dk

For yderligere information er du også velkommen 
til at kontakte os på telefon 73 52 04 10

Specialrådgivning/handicap
Vilstrupvej 120 • 6100 Haderslev 
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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 bliver 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, det kan også 
sen-des til redaktøren på en cd rom. 
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. 
26. september 2018. Til blad nr. 4. 
oktober 2018. 

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.
Passivt medlemskab – 200.- kr. pr år.
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De 2 første gange gratis. 

Hvad skete der i år? 
1896 - For første gang blev der 
anvendt røntgenbilleder.
1922 - Insulin blev anvendt for første 
gang på et menneske. 
1948 - Danskerne holdt op med at 
skrive almindelige navneord med 
stort.
1935 – blev Ghita Nørby, skuespiller-
inde født. 2005 - Næsehornet Inger 
i Givskud Zoo nedkommer med en 
pige på 60 kg. Det er første gang 
siden 1982, der bliver født et næse-
horn i Danmark.

1952 - De 15. olympiske sommer lege 
åbner i Helsinki i Finland med 69 del-
tagende 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 maratonløb. Danmark vandt 
guld i finnjolle ved Paul Elvstrøm og i 
1.000 meter toerkano. Der var dansk 
sølv til Lis Hartel i skoleridning og 
dansk bronze i toer med styrmand, 
fægtning og weltervægtsboksning.
1967 - Momsen indføres i Danmark. 
I starten var den på 10 procent.

H.H.I. – Foreningen for dem med 
særlige behovs hjemmeside, 
www.haderslevhandicap.dk hvor 
man kan orientere sig om forenin-
gens aktiviteter. Ligeledes kan 
man orientere sig på Facebook 
under H.H.I. – foreningen for dem 
med særlige behov. God fornø-
jelse med siderne.
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TÆNK  
ANDERLEDES

FL Reklame · 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 even-
tuelt annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet.

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

Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af 
vores erfaring...
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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 busturen til Odense ZOO. Hvor 
der ved redaktionens afslutning er 
tilmeldt 12 personer. Hockey skal til 
første stævne den. 10. – 11. novem-
ber år 2018. Boccia har et Double 
stævne den 8. september og også 
et individuel stævne i oktober. Besty-
relsen håber på, at alle i foreningen 
møder op til de forskellige arrange-
menter. Jo flere der møder op, jo 
sjovere er det. 

H.H.I's aktivitetsplan for 
perioden 21/8 - 24/10 2018  
Med forbehold for ændringer

Østergade 28 • 6500 Vojens
Tlf. 73 54 01 10 • www.grillexperten.dk
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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

Brevkasse
”Kære hjertebrevkasse. Jeg er en 
kvinde med 9 børn, og nu har jeg 
opdaget, at min mand slet ikke elsker 
mig mere! NN”
Svar: ”kære NN. Vær De kun glad for 
det. Forstil dem, hvad der var sket, 
hvis han virkelig elskede dem!”

Det forelskede par
Det forelskede par sidder ved café-
bordet og stirre på hinanden 
Han: - jeg kunne spise dig!
Hun: - jeg kunne også spise dig!
Tjeneren: - ønsker herskabet noget 
at drikke til?

Ægteparret
Ægteparret var havnet på en finere 
fransk restaurant og fik udleveret 

spisekortet. Manden: -undskyld, men 
hvad er Croquette A La Fiai Cire?
Overtjeneren med næsen i sky: - det 
er egentlig det samme som Filet 
De Boeuf A La Valanciennes, altså 
noget i stil med Entrecote Poches 
A La Pochehes A La Creme Minut. 
Manden: - så vil godt se på to gan-ge 
biksemad.

Penge
Den gamle gnier lå for døden og 
spurgte præsten: - tror de, jeg 
kommer i himlen, hvis jeg skænker 
200.000 til kirkens restaurering? 
Præsten: - Jeg kan ikke garantere 
noget, men jeg synes de skal gøre 
forsøget. 

Opslagstavlen
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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 efterårssæ-
son den 16. august. År 2018.
Stævne datoer.
10. – 11. november år 2018 i Ringe
2. – 3. februar år 2019 i Hammelev
16. – 17. marts år 2019 i Horsens
Maj år 2019 DM i?

Floorball:
Børn og unge også med ADHD
hver mandag fra kl. 20.00 – 21.00. 
Haderslev Hal 

Bowling: 
Som altid på Haderslev Bowling 
Center.
Mød op til en sjov og hyggelig dag.

Søndag den 26. august 2018.
Søndag den 23. september 2018.
Søndag den 21. oktober 2018.
Søndag den 18. november 2018.
Alle dage fra kl. 14.00 – 16.00.

Boccia:
Favrdalskolen. Hver onsdag
i Favrdalskolens gymnastiksal.
Vi er startet op igen på en ny efterårs 
sæson den. 15. august 2018.
Fra: Klokken 19.00 – 21.30. 

Hver lørdag efter aftale fra kl. 11.00 
– ca. 13.00.
Vi kører uændret videre her i sæson 
2018. 
Stævne datoer.

8. september Double stævne Taulov

6. – 7. oktober individuelle rækker 
B, C, F, U. 
Elbo Hallen Taulov. 

Husk, ny hjemmeside hvor man kan 
orientere sig om foreningens aktivi-
teter. 

www.haderslevhandicap.dk

Aktivitetskalender for H.H.I
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Pamhulevej 44 •  6100 Haderslev • Tlf. +45 5129 3042 • info@pamhulegaard.dk • www.pamhulegaard.dk

Pamhulegaard
Handicapvenligt feriehus 


