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Laurids Skaus Gade 14
6100 Haderslev
Tlf. +45 73 20 20 00
www.ret-raad.dk

Advokatrådgivningen
omfatter også

“det med småt”

Advokat Claus Witt (H)



Formand
Mogens Jensen
Sønderbro 28 a, stuen.
6100 Haderslev
E-mail: mrwj@vip.cybercity.dk
Tlf. 41 81 71 72

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

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

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
Slagtegade 12 st. th.
6100 Haderslev
E-mail: kkoch@webspeed.dk
Tlf. 74 53 15 31

Bestyrelsesmedlem
Kent Bryhl
Dybbølgade 16.1.th
6500 Vojens
E-mail: Kentbryhl0610@gmail.com
Tlf. 50 85 14 63

Bestyrelsesmedlem
Kent Bryhl 
Dybbølgade 16.1.th
6500 Vojens
Kentbryhl0610@gmail.com
Tlf. 50 85 14 63

Suppleant
Henning Hoff 
Kløvervej 148, 3. sal tv.
6100 Haderslev
Hoff29@hotmail.com

Boccia/Suppleant
Svend Andersen
Anløbsbroen 4 st. tv.
6100 Haderslev
E-mail: svenda@webspeed.dk
Tlf. 21 94 24 50

Sekretær 
Martin Hørup Jensen
Østergade 36 st. th.
6100 Haderslev
E-mail: Martinjensen46@gmail.com
Tlf. 40 79 51 63

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

Næste Deadline: 26. juli 2018 
Udkommer i uge
Oplag ca. 200 eksemplarer.
4 gange årligt.

Facts om HHI
Vi er ca. 50 medlemmer, kontingent betales 
2 gange årligt - februar og august.

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

Husk, ny hjemmeside hvor man kan orientere sig 
om foreningens aktiviteter. www.haderslevhandicap.dk

Redaktionen Annonceekspeditionen

HHI Bestyrelse - Foreningen for dem med særlige behov
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Haderslev Fjordsejlads

Plads til kørestole
Handicapvenlig toilet

Bispebroen 3•6100 Haderslev

Tlf. 73 54 56 30
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Så var det den næstsidste bow-
lings søndag i denne sæson, den. 8. 
april. Der var ikke den store aktivitet 
på dagen, Som sædvanlig var der 
et problem med bowling kuglerne, 
nogle af dem var skæve, mente vi. I 
alt mødte der 5 personer op. Kunne 
man så ikke havde udskudt dette? 
Til en anden søndag. Jo, men det 
er jo ikke nemt at planlægge det ud 
fra hvornår alle personer i Haderslev 
Kommune kan. 
Det er jo nok heller ikke mange, der 
ud over foreningens medlemmer og 
deres venner kommer til en bowling 

dag på en søndag. Vi håber, der vil 
komme flere, når vi starter op igen 
den. 26. august. Husk på, dette er 
for alle - også ikke medlemmer. Vi er 
nødsaget til at hæve deltagerbetalin-
gen i den nye sæson, da Haderslev 
Bowlingcenter har hævet timeprisen 
kraftig. Deltager betaling vil være 1 
time 50,00 kr. og 2 timer 80,00 kr. 
Hvorfor kunne man ikke bare behol-
de den gamle deltagerbetaling? Det 
vil bevirke at den samlet underskud 
vil være i gennemsnit på 120,00 kr. 
pr gang.

Bowling sæson 2018
Af Mogens Jensen

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

Danmarks bedste kålpølse
- GULD 2016 ved international fagmesse i Tyskland

Slagter Lampe
Kløvervej 71

DK-6100 Haderslev
+45 74 52 32 99
slagterlampe.dk
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Opbakning og engagement fra 
forældre er en forudsætning for, 
at børn og unge bliver – og for-
bliver – aktive i Parasport. Det er 
dog lige så væsentligt, at de unge 
atleter får plads til at blive en del 
af fællesskabet.
 
Parasport Danmarks UAF-indsats 
drejer sig i høj grad om at skabe 
sociale miljøer for unge atleter med 
nedsat funktion. Det lykkedes gene-
relt bedst, når forældrene giver plads, 
fortæller projektmedarbejder Anne-
Dorte Andersen.
 

– Særligt i teenageårene er det vig-
tigt, at atleterne føler, at de udvikler 
sig og indgår i et værdifuldt fælles-
skab med unge på deres egen alder. 
Det gælder både i egen klub og på 
Parasport Danmarks udviklings og 
talenthold. Ellers kan vi se, at filmen 
knækker for mange, og at de dropper 
idrætten. Derfor er det også vigtigt, 
at de ikke har forældrenes ånde i 
nakken konstant, siger Anne-Dorte 
Andersen, der dog samtidig under-
streger, at børn og unge kan have 
meget individuelle behov afhængig 
af både sportsgren og handicap.

Forældre skal finde den svære vej
Kilde: Parasport
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Her i begyndelsen af marts modtager I en invitation om at møde op til årets 
generalforsamling. Årets vigtigste møde – og hvorfor det? Jo, for den aften 
vil formanden fortælle om klubbens aktiviteter, og han vil spørge jer, om I 
har forslag til forbedringer, så det måske kan blive endnu sjovere at gå til 
træning i HHI – Foreningen for dem med særlige behov.

Der var mødt mange op til generalforsamlingen. Det var dejligt at se så 
mange aktive, men der var ikke mange, der sagde noget. Det kunne tyde 
på, at alle var godt tilfredse med klubben, som den kører nu, men det hørte 
vi heller ikke nogen sagde, og det synes jeg er mærkeligt, for jeg synes 
Mogens skal have en stor tak for det kæmpe arbejde han udfører sammen 
med den øvrige bestyrelse.

Som sagt Mogens fortalte om klubbens arbejde, men derefter fortalte kas-
sereren om klubbens økonomi. Vi betaler jo alle kontingent, men hvad går 
pengene til, og kunne vi ikke gøre det noget billigere?

Jeg har fået en oversigt, som fortæller hvordan den enkelte aktivitet kører. 
Er der overskud eller er der underskud? Nu skal vi huske, at et underskud 
ikke behøver at være noget dårligt – tværtimod. Vi skal jo huske, at alle 
aktiviteter koster penge, og det er jo netop for at drive aktiviteterne, at vi 
går til træning i klubben, men lad os se på de enkelte områder:

Aktivitet  indtægt       udgift +/- oversigt
Boccia   30.127,00     20.891,67 + 9.235,33
Bowling         45,00         320,00 -         275,00
Kontor m.m.                      5.100,00 -    5.100,00
Fester     5.510,00       6.106,93 -       596,93
Gaver             660,00 -  660,00
Hockey   17.000,00     27.033,00 - 10. 033,00
Kontingent  18.070,00          200,00 + 17.870,00

Generalforsamling - lidt om penge
Af Svend Aage Jørgensen



Kørsel 1.902,93  14.865,00 -                 12.962,07 
Møder   1.046,00 -   1.046,00
Tilskud, reklamer 32.693,04      150,00 + 32.543,04

Indtægter, i alt 105.347,97
Udgifter, i alt            
   76.372,60

Årets overskud    28.975,37

Hvad kan vi så se ud af tallene:
Boccia er en god aktivitet, som giver overskud på 9.235, men pas på. Der 
er måske gemt nogle penge til kørsel under den konto, for bocciaspillerne 
skal naturligvis have dækket deres kørsel, når de kører ud til turnering.
Kontorholdsudgifter er kun ca. 5.000, og det er meget billigt.

Fester går næsten lige op, men det bør den vel også. Hvis vi vil til fest, må 
vi selv betale for det, og der er da også kun et underskud på 596 kr.
Gaver er en lille post, kun 660 kr.

Hockey er klubbens største aktivitet. Den koster klubben 10.000 kr.
Så kommer den post, der hedder kørsel. Det er en stor post på næsten 
15.000 kr., men det er også al kørsel, både for boccia og hockey
Møderne er billige. Bestyrelsen er billig i drift. Det skal de roses for.
 
Tilskud, reklamer m.m. Her er det vigtigt at huske, at klubbladet klem Å giver 
os et kontant tilskud for hvert nummer, og derfor skal vi gerne beholde bladet.
Årets regnskab slutter med et overskud på næsten 30.000, helt præcist kr. 
28.975, 37. 

Et flot regnskab, som bestyrelsen kan være stolte af. Og vi menige medlem-
mer kan kun sige tak til bestyrelsen for dette regnskab.
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Alle går videre til Danmarks mester-
skabet på Sjælland

RM i Taulov
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Ole Rømersvej 26 6100 Haderslev
Telefon 74524848

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

Slagtergades 
Installationsforretning 
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Bestyrelsesmedlem/ afd. Leder i 
hockey.

Den 6 april 2018 er det min tur til at 
blive hædret. Tænk, det er 25 år siden 
jeg startede som frivillig i foreningen, 
Jeg håber denne aften, bliver rigtig 
god. Så jeg kan mindes den i forbin-
delse med mit jubilæum. Der kommer 
nu mange tanker frem i forbindelse 
med mit jubilæum. Tanker. Forskel-
ligere opgaver. Det startet med Søn-
derjyllands Amt startede Børneidræt 
op, hvor begge vores drenge star-
tede og vi gik ind som hjælper.
Året efter til generalforsamling kom 
jeg ind som formand i svømning, jeg 
var den eneste, der udover besty-
relse, deltog. År 2018 var der 29 
personer fremmødte til generalfor-
samlingen.
Jeg har altid kørt med, at det sociale 
var vigtigst, i svømmehallen fik jeg 
bl.a. startet julehygge med lys på 
kantet og juletræ i vandet, svøm-
mestævner rundt om i Region 2. 
Danmark
Var med til at starte Forårsfesten op 
i Sønderballe med gril mad og div. 
Ungdoms weekend, i alderen 12 til 
ca. 18 år, hvor man dyrker sport om 
dagen og om aftenen var der social 

hygge, og hvor man måske finder 
en god ven/veninde at dele aftenen 
glæder med. Overlevelse tur, hvor 
der gælder om at om at ”overleve” 
i naturen og igen social hygge om 
bålet om aftenen.
År 2005 kom hal hockey, som idræts-
gren ind i for-eningen. Året efter var 
vi til det første stævne med et hold, 
men i mange år har det være 3 hold. 
Spillerne kommer trofaste hver tors-
dag til træning, dejligt.

Begge vores drenge har altid sagt, vi 
tager afsted sammen, men vi er ikke 
sammen, og det har kun kunne lade 
sig gøre ved, at der var en anden 
person, de var knyttet til under for-
skellige weekend ophold. 
Jeg vil gerne takke alle for et gode 
samarbejde, og håber jeg kan være 
aktiv i mange år endnu.

Jubilæum
Af Jette Jakobsen
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Det ældste danske gækkebrev er 
fra 1770 og blev - som i dag – sendt 
til én man holdt af og havde lyst til 
at drille. Oprindeligt skulle brevet 
sendes, når de første vintergækker 
tittede frem – og som vi alle ved, så 
kan de små yndige blomster godt 
drive gæk med os og bestemt ikke 
bebude forår. Siden er det blevet en 
På-sketradition, hvor gækkebrevet 
– med eller uden en vintergæk - 
bebuder Påskens start og dermed 
Palmesøndag – så du kan lige nå det!

Mon ikke alle på et tidspunkt har 
sendt eller modtaget et gækkebrev? 
Vi har gemt dette vers:

”Omme bag en rosenhæk fandt jeg 
denne lille gæk.
Den var nylig kommet op og ih hvor 
frøs den lille krop.
Jeg sender den til dig, min ven og 
håber på et æg igen!”

Påsken er den største kristne Høj-
tidelighed på året, hvor både det 
dybeste mørke – korsfæ-stelsen - og 

det højeste lys - genopstandelsen - 
er repræsenteret.

De fleste kender beretningerne i 
Evangelierne - men knap så mange 
kender til overtroen og de mange 
varsler fra førkristen tid:

* Palmesøndag: regn giver en dårlig 
høst, mens regn i resten af Påsken 
er et godt varsel.
* Skærtorsdag: luften er magisk og 
fjerner utøj fra tøj ved udendørs tør-
ring.
* Langfredag: klart vejr varsler et godt 
år. Undgå bad – ellers plages du af 
fluer resten af året!
* Påskelørdag: spis alle de æg, du 
orker, så bliver du både rask og rig…
* Påskesøndag: et æble på fastende 
hjerte for at undgå feber resten af 
året; vestenvind giver godt græs; 
børn født denne dag bliver synske; 
frostvejr betyder kun lidt hø og smør; 
skader på marken er forklædte hekse, 
som straks skal jages bort!

2. Påskedag fejres ikke i alle kristne 

Hvor kommer denne hyggelige 
Påsketradition fra?
Af Svend Andersen - Kilde?
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lande – men bl.a. i den danske Fol-
kekirke, hvor denne mandag efter 
Genopstandelsen højtidelighol-des, 
fordi Kristus her åbenbarede sig for 
alle disciplene. De fleste danskere 
fester på anden vis og der findes 
mange forskellige Påskelege for hele 

familien. Kender du for eksempel til 
at ”trante æg”? Det er en udendørs-
leg, hvor hver mand triller (tranter) sit 
ukogte æg på en strækning. Vinde-
ren er den, der ikke skal have klinket 
noget.

Dansk Niro Teknik ApS

Hejsager Næsvej 119, Hejsager 
6100 Haderslev 

 
Tlf. 74 57 10 22

Ole Rømers vej 31-35
6100 Haderslev
Tlf. 74 52 08 88

www.eldorado.dk
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Nyt om folkeoplysningen i Haderslev 
Kommune.

Af. Kurt Koch, bestyrelsesmedlem 
i H.H.I. - Foreningen for dem med 
særlige behov.

Haderslev Kommune har besluttet 
sig for en ny organisering indenfor 
det folkeoplysende område.

Ved afslutningen af 2017 blev Fol-
keoplysningsudvalget nedlagt, og i 
stedet for dette etableredes der 5 
forskellige samvirker:

Idrætssamvirket.
Fritidssamvirket.
Kulturelt Samvirke.
Ungdomsrådet.
Samvirket for historiske arkiver.

På et møde tirsdag den 20. februar 
2018 var der valg af medlemmer til 
de 3 første samvirker.

Undertegnede stillede op som 
valgrepræsentant for handicapidræt-
ten – specifikt H.H.I. - Foreningen 

for dem med særlige behov under 
Idrætssamvirket i Haderslev Kom-
mune, og jeg blev valgt ind som det 
ene medlem blandt 7 medlemmer af 
samvirket.
På valgmødet var der ingen, der 
ønskede at stille op som suppleant 
for handicapidrætten, men efterføl-
gende har Lars Jørgensen fra besty-
relsen i H.H.I. – Foreningen for dem 
med særlige behov ønsket at ind-
træde som suppleant.

På Idrætssamvirkets konstituerende 
møde torsdag den 15. marts 2018 
blev det bekræftet, at Lars Jørgen-
sen indtræder som suppleant.
Det konstituerende møde resulte-
rede i øvrigt i, at Send - Aage Dyr-
holm (Starup Tennisklub) valgtes som 
formand, mens næstformand blev 
Jørgen Smed (Vilstrup Ungdoms- og 
Idrætsforening).

Idrætssamvirkets opgaver bliver som 
hovedformål fremadrettet at sørge 
for, at idrætten trives i Haderslev 
Kommune, og at idrætten spørges 
til råd ved emner, der har betydning 

Nyt om folkeoplysningen i Hader-
slev Kommune
Af. Kurt Koch, bestyrelsesmedlem i H.H.I. - Foreningen for dem med særlige behov
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Tanker efter generalforsamlingen

for dette aktivitetsområde.
Personlig er jeg glad for, at jeg kom 
til at sidde i det nye Idrætssamvirke. 
Forhåbentlig vil den nye organisering 
være til gavn og glæde for idrætslivet 
i kommunen – og frem for alt håber 
jeg, at organiseringen vil give et løft 
til det folkeoplysende arbejde gene-
relt set.
Idrætssamvirket forventes at afholde 
6-8 møder om året. Samtidig er det 
lagt op til, at det mødes 2 gange årligt 
med Udvalget for Kultur & Fritid.

Oven over de enkelte samråd er der 
opbygget et Fællesråd, der består 
af medlemmer, der er udpeget af 
alle samråd. Fællesrådets funktion 
vil være af overordnet karakter, og 
formålet er først og fremmest at 
sørge for at forene den samlede fol-
keoplysning i Haderslev Kommune.

I de følgende numre af KLEM Å vil 
jeg orientere om arbejdet i det nye 
Idrætssamvirke.

Af. Kurt Koch, bestyrelsesmedlem 
i H.H.I. - Foreningen for dem med 
særlige behov

Tirsdag den 6. marts 2018 var der 
generalforsamling i H.H.I. – Forenin-
gen for dem med særlige behov. 
Rigtig mange medlemmer var mødt 
frem til dette møde, og det er virkelig 
positivt med så stor en opbakning til 
foreningen.

Antallet af fremmødte udgjorde 
næsten 50 % af medlemsskaren, 
og det er utrolig flot. Generalforsam-
lingen beskrives andet sted i dette 

klubblad, men her vil jeg gerne takke 
for genvalget til bestyrelsen.

Det er altid dejligt at kunne være med 
til at påvirke udviklingen i handica-
pidrætten i Haderslev Kommune, og 
jeg ser frem til de næste 2 års arbejde 
i bestyrelsen.

Forhåbentlig vil aktiviteterne i for-
eningen i de kommende år være til 
gavn og glæde for mennesker med 
særlige behov i Haderslev Kommune.

Medlemmerne ønskes et godt og 
aktivt år.
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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.

Fjordagervej 34-36 • 6100 Haderslev

Tlf. 73 22 22 22 • www.bsidk.com

AAGE JØRGENSEN VVS A/S
Vi er specialister og står for autoriseret arbejde

Sønderbro 31 • Haderslev • Tlf. 74 52 66 40
Søndergade 11 • Vojens • Tlf. 74 54 14 12

Centralvarme • Fjernvarme • Gasservice • Blikkenslagerarbejde
Gaskedler • Badeværelser • Jordvarme • Ventilationsanlæg
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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, 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 22. juli 2018. Til blad nr. 3.

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 ind-betalingskortet.
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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Hvad skete der i år?
1. april 1917 - Danmark afstår de 
vestindiske øer til USA. Sct. Croix, 
Sct. Thomas og Sct. Jan var efter en 
dansk folkeafstemning blevet solgt 
til USA for 25 millioner dollars - sva-
rende til 94 millioner kro-ner i dati-
dens mønt.
1. april 1955 - Kronprinsesse Margre-
the bliver kon-firmeret i Fredensborg 
Slotskirke.
1. april 1970 - Danmarks Radio ind-
fører særlig licens for farve-TV.
1. april 1973 - Danskerne siger 
farvel til de to mindste mønter (1- og 
2-ørerne), der tages ud af omsæt-
ningen.

1. april 1981 - Dansk Supermar-
ked åbner den første Netto-butik på 
Godthåbsvej i København.
1. april 1990 - Den regionale TV- 
station, TV 2-Østjylland, sender sine 
første udsendelser ud i æte-ren.

Husk, ny hjemmeside hvor man 
kan orientere sig om foreningens 
aktiviteter. www.haderslevhandi-
cap.dk. Ligeledes kan man ori-
entere sig på Facebook. H.H.I. 
– Foreningen for dem med særlige 
behovs hjemmeside. God fornø-
jelse med hjemmesiderne.

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 

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
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DUPONT Nutrition Biosciences Aps
Langkær 22

DK-6100 Haderslev

Domino
Rengøring- og Haveservice

Daglig- og hovedrengøring
Havearbejde
Snerydning

Tilbydes private og erhverv
mail@domino-haderslev.dk

Tlf. 21 65 05 85

Norgesvej 7A • 6100 Haderslev
Vesterlundvej 13 • 2730 Herlev

Tlf. 70 20 60 62
E-mail: geosyd@geosyd.dk

www.geosyd.dk 

Bar De Ville

Gravene 14
6100 Haderslev
Tlf. 74 53 40 10

• 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

Brdr. Platz Karrosserifabrik A/S
 Ellehammersvej 2-4 • 6100 Haderslev

 Tlf: 73 22 18 00 • Info@bplatz.dk
www.bplatz.dk

Skræddersyede ladopbygninger på last og varevogne.

Alt i reparation og fremstilling af hydraulikslanger
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Sæson:
Når du nu får dette blad er nogle af 
aktiviteterne ved at slutte (se nær-
mere på en anden side). Vi har ventet 
længe på en snarlig god sommer. Det 
er så håber, at alle medlemmerne har 
nydt denne sæson, når den nu slutter 
og vender tilbage med en eller flere 
nye medlemmer.

Aktiviteter:
Vi håber, at vi igen kan komme på 
bustur. Sidst vi var afsted, var i år 
2015. Da gik turen til Legoland. Hvor 
skal turen så gå hen i år? Håber også 
vi igen kan få opbakning til at afholde 
den traditionsrige sommerfest som vi 
havde stor succes med sidste år. Det 
vil i år igen blive på ” Er rart sted ” i 
august efter den store succes i 

år 2017. Boccia/Hockey og Bowling, 
se andet sted i bladet. Bestyrelsen 
håber, at der vil møde rigtig mange 
op til de forskellige arrangementer. 
Jo flere der møder op, jo sjovere er 
det. 

H.H.I's aktivitetsplan for 
perioden 5/5 2018 - 21/8 2018  
Med forbehold for ændringer

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

Pamhulegaard
Handicapvenligt feriehus 
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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 verdifuldt 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

Ægteskabets glæder 
Toget kører for næsen af ægteparret, 
og fruen siger irriteret: - hvis du ikke 
havde været sent om det, havde vi 
nået at komme med! Manden brum-
mer:- og hvis du ikke havde skyndt 
sådan på mig, havde vi ikke skulle 
vente så længe på det næste tog.

På restaurant
Gæsten: - tjener, denne hummer har 
kun én klo! Tjener: - måske har den 
været i kamp. Gæsten: - vil de ikke 
bringe mig vinderen.

Se lyst på det
Taleren til dirigenten: - kan vi ikke 
stoppe den larm? Jeg kan ikke høre, 
hvad jeg selv siger! Stemme fra salen: 
- det skal du ikke være ked af, Du er 
ikke gået glip af noget!

Opslagstavlen
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Svømning og Bordtennis:
Desværre har det været nødvendigt, 
at ligger denne aktivitet i bero pga. 
faldende medlemstal. Kontakt sekre-
tæren for nærmere oplysninger. 

Børneidræt:
Efter vi nu har prøvet et holde denne 
aktivitet i gang på Louise Skolen 
(Skolen Ved Stadion) har vi besluttet 
at nedlægge dette. For yderligere 
spørgsmål, kontakt Jette Jakobsen 

Hockey:
B- Hold, C – hold  – D Hold.
Hver torsdag i Haderslev Hallen. 
Fra kl. 18.45 – 20.30.
Vi slutter denne forårssæson den.10. 
maj 2018.
Vi starter på en ny efterårssæson
den 16. august. År 2018.

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

Søndag den 26. august 2018.
kl. 14.00 – 16.00.

Søndag den 23. september 2018.
kl. 14.00 – 16.00.

Søndag den 21. oktober 2018.
kl. 14.00 – 16.00.

Søndag den 16. november 2018.
Kl. 14.00 – 16.00.

Boccia:
Favrdalskolen hver onsdag
i Favrdalskolens gymnastiksal 
Fra: Klokken 19.00 – ca. 21.30. 
Efter aftale er der træning om 
Lørdagen, kl.11.00 – 14.00.
Vi slutter denne sæson
onsdag den 23. maj 2018.
Starter op igen d. 22. august.

Mød op og vær med. 

Aktivitetskalender for H.H.I

ORTOPÆDI SKOMAGEREN

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

Tlf. 74 57 11 62

27




