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Vi forenkler byggeriet, så vores kunder kan koncentrere
sig om at bygge bæredygtigt med god samvittighed.
Ikke kun i dag – også for fremtiden.

www.lindab.dk

www.lindab.dk

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)
5. april 2020.
Udkommer i uge 17 i 2021
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.

3

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 Det
gamle fængsel i Horsens til det nye
år 2021? JA, hvem ved hvor turen
går hen? Kom nu ud af busken alle
sammen der kunne tænke sig at
komme på en ry-ste sammen tur, til
billig penge, både for idrætsudøvere

og familie. Måske kunne vi få aftensmad et sted, lige som i år 2019.
Skriv enten på mail, ”mrwj@vip.
cybercity.dk” i foreningens gruppe
på Facebook eller snak med lede-ren
i din idrætsgren.

www.bredtsmil.dk

TANDLÆGERNE
NØRREGADE 11, 1 SAL
6100 HADERSLEV
Tlf. 74 52 22 49

TANDLÆGERNE
LINDEGADE 52
6070 CHRISTIANSFELD
Tlf. 74 56 13 13

Tlf.: 74 52 48 48 | mail@siaps.dk | siaps.dk | CVR. 25 27 71 47

Godt nytår og tusind tak
Af Mogens Jensen – Formand
H.H.I. – Foreningen for dem med
særlige behov ønsker alle læsere,
medlemmer an-noncører og samarbejdspartnere et rigtigt Godt Nytår!
H.H.I. – Foreningen for dem med
særlige behov, er stadig en lille og
stabil forening. Vi har ca. 50 medlemmer. Som både er ak-tive og
passive, derfor er det vigtigt for os
stadig at kunne beholde den billige
med-lemsgebyr nede, derfor er det
også vigtigt, at vi har mange læsere
og bidragsydere.

Nogle annoncører har været med
lige fra bladet startede i år 1986.
Man kan også lige kikke forbi vores
hjemmeside ”Hader-slevhandicap.
dk” hvor vores medlems-blad ligger
med alle annoncører.
Dette kan være endnu en god grund
til at handle og støtte de mange
lokale firmaer, som støtter udgivelsen
af det GRATIS blad Klem Å.
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Corona
Af Mogens Jensen – Formand
Er I også godt trætte af Corona, nu
må den godt rejse hjem til sig selv
igen, forsvinde væk og blive væk.
Vi vil have tiden skruet tilbage, vi vil
tilbage til før Coronaen. Vi vil træne,
når vi har tid, vi vil stå ved siden af
hinanden, Vi drømmer os tilbage til
den tid, men når vi kigger rundt, så er
vi der desværre ikke endnu. Og om vi
kommer tilbage dertil, tja hvem ved.
Jeg tror, vi alle ønsker os, at verden
så ud, som da vi kendte den bedst;
fyldt af knus og fester, musik og fællesskaber. Jeg tror, vi ønsker mundbind og håndsprit langt væk til fordel
for ubekymret sam-vær og varme
hænder. Men jeg tror til gengæld
også, at vores verden vender tilbage
igen, præcis som vi holder mest af
den, og måske vi vil få øje på alle de
vidunderlige små ting i den, på en
helt ny og intens måde, nu når vi har
prøvet at undvæ-re.
Sikkert og vist er det, at den juletid/
år som er overstået, som en kærkommen pause fra bekym-ringerne,
og som en mulighed for at trække
vejret helt ned i maven og mærke en
sitrende glæde, og mærke at ingen
restriktioner eller pandemier kan fra6

tage os muligheden. I får livsmodet
og smilet på plads igen, og intet
mundbind kan skjule det helt særlige
glimt i øjet, som vi nu har. Mit nytårs
ønske er, at få lov til at binde en sløjfe
i vores hjerter og holde fast på alt det
skønne, som er lige omkring os, når
vi sidder sammen i sofaen.
I alle idrætsgrene af H.H.I, forsøger
vi, så godt vi kan følge de retningslinjer, som bliver stukket ud fra regeringen og fra DGI. Som det nu var i
år 2020.
Vi håber at der må være flere end 10
personer i det her nye år, som må
træne på samme tid inde i hallerne.
Vi har været så heldige, at der til
Hockey har der været en rulle/hal
adskillelse væg der kunne rulles ned,
derved har vi kunne være ca. 15
personer. I Boccia er vi så heldige i
denne tid, at der heller ikke er mere
end ca. 10 personer hver gang til
træningen, derved har der ikke været
de store problemer med at overholde
lovkravene.
Det har så bevirket, at vi har forsat
kunne træne, nu da der ikke kunne

afholdes stævner for vores idrætsgrene. Vi har også opfordret alle
til at bruge mundbind/visir, når de
kommer. Dette er ikke et krav eller en
lov, men for at undgå smitte spredning mest muligt. Ingen kender jo
udløbstiden på Corona, så i skrivende stund, er det svært at spå om,
hvornår vi igen har fuld åben hal.
Så mit håb er, at vi kan slå dørene
op endnu en-gang til en ny sæson år
2021. Det glæder os, at der stadig er
nogle der syntes, at idræt er sjovt og
stadig har de gode og sjove fællesskaber, der er på klubaftnerne og til
de måske kommende stæv-ner. Jeg
kan kun opfordre alle lokale og andre
idrætsudøvere til at komme og se.
hvad vi laver med unge og voksne fra
Haderslev og omegnen. Tidspunkt
og tider, se en anden side.

Der skal lyde en stor tak til alle de frivillige in-struktører og hjælpeinstruktører, som vi har haft sidste sæson.
Vi glæder os til, hvad I har fundet på
til alle de spændte idrætsudøvere i
kommende sæson. Og hvilke hold
kan vi så tilbyde? Vi har brug for din
støtte! Nu håber vi bare, at I vil bak-ke
os op, ved at komme og deltage på
vores hold.
Lad os fylde vores haller op med en
masse ”unge og voksne”, så vi igen
kan være sammen og nyde vores
dejlige lokale fællesskab. Her i bladet
kan du finde yderligere, praktiske
informationer om hver idrætsgren du
kan også se det på www.haderslevhandicap.dk.
Du kan tilmelde dig idrætsgrenen
ved at møde op på en træningsaften.
Vi glæder og til at se dig igen i det
nye år 2021.

www.bergadvokater.dk
Berg Advokater, Haderslev
Laurits Skaus Gade 14
6100 Haderslev
Telefon: 7320 2000
mail@bergadvokater.dk

Berg Advokater, Vojens
Rådhuscentret 21
6500 Vojens
Telefon: 7454 2156
mail@bergadvokater.dk

Berg Advokater, Rødding
Rødding Torvet 9
6630 Rødding
Telefon: 7484 1530
mail@bergadvokater.dk
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Nyt fra Idrætssamvirket i
Haderslev Kommune
Af Kurt Koch – Bestyrelsesmedlem i Haderslev Idrætssamvirke samt i
H.H.I. – Foreningen for dem med særlige behov.
Coronaen spiller en stor rolle i alt,
hvad der sker i Danmark og verden
lige nu, og det betyder selvfølgelig
også, at idrætsforeningerne i Haderslev Kommune og Haderslev Idrætssamvirke er udfordret på alle måder
i denne tid.
Heldigvis er der mulighed for, at
bestyrelsen i Haderslev Idrætssamvirke kan mødes, og derfor står
alt heller ikke stille. I slutningen af
oktober måned havde bestyrelsen et
dialogmøde med Udvalget for Kultur
og Fritid omkring særlige fokuspunkter indenfor det frivillige idrætslige
område.
Idrætssamvirket følte, at vi havde
et godt møde med politikerne, der
lyttede til vores ”indspark”. Spørgsmålet er så, om dette positive dialogmøde fremadrettet kan bruges til
at fremme idrætslivets muligheder i
kommunen?
I hvert fald arbejder Idrætssamvirket på, at kontakten til det politiske
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niveau styrkes i de kommende år,
men det kan kun realiseres, hvis det
politiske system vil det. I Idrætssamvirket håber vi naturligvis, at det er
sådan det bliver.
Årets sidste bestyrelsesmøde
i Idrætssamvirket blev afholdt i
begyndelsen af december måned.
På mødet drøftede vi blandt andet,
hvordan Idrætssamvirket i højere
grad kan blive synliggjort overfor
idrætsforeningerne i Haderslev Kommune.
Ligeledes kom vi ind på, hvordan vi
bedst muligt kan støtte foreningslivet
i denne coronatid. Øvrige punkter
på dagsordenen var budgettet for
2021 samt mødedatoer i kalenderåret 2021. På mødet blev vi også
præsenteret for Haderslev Kommunes nye foreningskonsulent, Hanne
Lene Haugaard.
På grund af uvisheden omkring
coronaen er det endnu ikke fastlagt
en konkret dato for afholdelse af

en Frivillighedsfest (Awarden), men
forhåbentlig kan det gennemføres
engang i 2021.

I de efterfølgende numre af KLEM Å
vil jeg komme nærmere ind på, hvad
der sker i Idrætssamvirket.

Hvad bringer 2021?
Af Kurt Koch – Bestyrelsesmedlem i
H.H.I. - Foreningen for dem med særlige behov
2020 har på mange måder været et
mærkeligt år, og siden begyndelsen
af marts måned har coronavirussets
indtog i Danmark fyldt rigtigt meget.
For H.H.I. – Foreningen for dem med
særlige behov betød det i foråret, at
alle aktiviteter samt stævner måtte
aflyses, og det samme måtte bestyrelsesmøderne også.
Da forsamlingsforbuddet blev lempet
før sommerferien, kunne foreningen
gennemføre en forsinket generalforsamling, hvor der var et flot fremmøde.
Efter sommerferien var det atter
muligt at gå til diverse aktiviteter
samt afholde bestyrelsesmøder, men
i løbet af efteråret blev restriktionerne
atter strammet, og det har så desværre betydet, at diverse stævner har
måttet aflyses igen. Heldigvis har det

dog været muligt at deltage i de fleste
af de løbende foreningsaktiviteter på
trods af restriktionerne.
Der er uheldigvis heller ikke noget,
der tyder på, at coronakrisen er forbi
ved indgangen af det nye år, men
der er dog lys for enden af tunnellen.
Meget tyder på, at flere coronavacciner er lige på trapperne, og det gør
det måske snart meget nemmere at
kunne være sammen igen uden at
frygte for den alvorlige sygdom.
Lad os krydse fingre for, at coronaen
dør ud i løbet af 2021, så vi atter
får normale tilstande. Bestyrelsen
krydser fingrer for en snarlig normalisering, samtidig med at vi glæder
os over, at medlemmerne holder fast
i foreningen.
Vi ses forhåbentlig i 2021 til aktiviteter
og socialt samvær.
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Floorball
Floorball i H. H. I. – Foreningen for
dem med særlige behov, er venskab,
glæde, motion for sjov og seriøsitet.
Vi favner bredt. Som forening har vi
et års hjul som indeholder forskellige aktiviteter. Hold start er primo
august og kører indtil slutningen
af maj måned, og herefter er det
sommer pause.
Hvad er floorball.?
Floorball er det spil, du kender fra
skolen eller fritidsklubben. Her kaldte
du den sikkert hockey. Men har du
haft det sjovt med den hvide bold
med de 26 huller, ja så er det Floorball du har spillet. Kom og mød nye
venner samt at have det sjovt med
andre.
Tid og sted:
Haderslev Hallen,
Clausensvej 1 6100 Haderslev.
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Mandag aften kl. 19.00 - 21,00
Husk: Indendørs sko og mon ikke
en drikkedunk vil være en god ide.
HUSK at motionsfloorball er for alle
over 12 år.
De første 3 gange er gratis at deltage. klubben har Floorball stave du
kan låne.
Vi deltager i motions floorball stævner ind i mellem.
Håber vi ses.
Ved eventuelle spørgsmål til holdet
generelt:
Martin Jensen
mobil 93 10 51 63 efter kl. 15.00.
Henning Hoff
mobil 20 67 59 00 efter kl. 16.00.

Boccia
Af Svend Andersen
H.H.I. – Foreningen for dem med
særlige behov, har haft en Bocciaspiller med til Re-gionsstævne
i Erritsø Idrætscenter den 3 – 4.
oktober 2020. For at kvalificere sig til
FM/Dm. Kriteriet for at komme med
til FM/DM er at komme mellem de
tre bedste til Regionsmesterskabet.
Jeg, Svend Andersen, tog første-

pladsen og vandt guld. Så nu skal
jeg videre til FM/DM.
Som bliver afviklet den 21. – 22.
november 2020 i Ballerup.
Jeg havde glædet mig til at forsvare
min titel fra sidste år, med at vinde
FM/Dm. Så-dan skulle det ikke blive i
år Pga. Corona virussen blev stævnet
i Ballerup aflyst.

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

REVISION, SKAT OG RÅDGIVNING
DUPONT Nutrition Biosciences Aps
Langkær 22
DK-6100 Haderslev

Nørregade 48 • 6100 Haderslev
kfischer@fkrevision.dk
Tlf. 74 53 21 00

jyske huslejetjek

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

Husker du at pleje
dit boliglån?
Med Jyske Huslejetjek får du gennemgået
din boligøkonomi med udgangspunkt i dine
ønsker – læs blandt andet om:
• Større sikkerhed
• Lavere gæld
• Lavere ydelse
Tjek jyskebank.dk/huslejetjek og læs mere.

sRREGADEÍÍ ADERSLEVLFÓÔÓÔÓÔËË

Kig ind og hent en
gratis pakke med
mere information om
Jyske Huslejetjek.

Vores sidste farvel til
Søren E Olesen!
Af Svend Andersen
Vores mangeårige medlem og stifter
af foreningen H.H.I.- Foreningen for
dem med særlige behov, er stille
sovet ind i november måned.
Hvem var så Søren E Olesen? Søren
var vicevært i en boligforening her
i Haderslev og i maj år 1979 var
Søren initiativtager til oprettelse af
foreningen.
”Interview med Søren i klubbladet
KLEM Å i år 1989 ” Hvorfor så starte
en handicap - for-ening op. Det
var da han personligt mente, der
var behov for at alle handicappede
kunne komme til at dyrke idræt og de
ville blive betragtet på lige fod med
frisk idrætten.
For at se tilbage på de 10 år som
formand syntes han det lykkedes
ganske godt! Da forenin-gen havde
sin første generalforsamling i år 1979,
var der mødt ca. 40 personer op.
Derefter begyndte idrætsaktsaktiviteterne efter sommerferien i år 1979.

aktiviteterne som Svømning, Boccia,
Bordtennis. Svømning blev den gang
afholdt i Hjortebro Hallen helt frem
til år 1988, derefter flyttede de til
Haderslev Hallen.
Søren blev så spurgt til, hvad han
betragtede som højdepunkt inden
for Handicapidræt. I de 10 år han
har været formand. Søren syntes det
ville være meget svært at fremtrække
visse ting frem for andre. Han kunne
fortælle det første år var der 40 medlemmer, og nu her i år 1989 var der
120 medlemmer.
Hvad var grunden så til at stoppe
som formand? Han svar var, at han
mener, at når man har siddet som
formand i 10 år, så er der tid til at gå
af. Han var af den opfattelse, at der
altid vil være arvtagere til formandsposten.
Den 20. november år 2020 tog vi
afsked med Søren, på Assistens
kapel.

Dengang havde foreningen idræts13

Persondatapolitik
Af formanden Mogens Jensen
H.H.I. - Foreningen for dem med særlige behov er dataansvarlig forpligtet
til at be-skytte dine personoplysninger. Når du som medlem gør brug af
foreningen og de med-lems aktiviter
som tilbydes. Vi som forenin-gen
tilstræber, at du føler dig tryg ved
for-eningens brug af dine personoplysninger som bruges i forbindelse
med dit medlem-skab. Foreningen
behandler personoplys-ninger om
dig i henhold til foreningens reg-ler
for medlemskab og gældende lovgivning.

1. Hvornår indsamler og anvender vi
dine personoplysninger?
Foreningen indsamler oplysninger
om dig i følgende tilfælde:
. Når du indmelder dig som medlem
af for-eningen.
. Når du giver besked om at tilrette
dine personoplysninger.
. Oplysninger fra idrætsledere i forbindelse med deltagelse i aktiviteter.
Oplysningerne om dig indsamles
for at kunne administrere dit medlemskab. Her-under at du kan deltage i foreningens lø-bende idræts
aktiviter samt drage fordel af for14

eningens øvrige aktiviteter. Til disse
for-mål indsamler foreningen alene
nødvendi-ge oplysninger om dig,
for eksempel fød-selsdato, navn,
adresse, telefonnummer og mailadresse. Vi som foreningen indsamler
ingen følsomme personoplysninger.
Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, hvis du frivilligt
har oplyst dem, for eksempel ved
udfyldelse af tilmel-dingsblanket,
deltagelse i arrangement el-ler på
anden måde gør brug af forenings
tilbud og aktiviter.

2. Hvornår videregiver foreningen
dine personoplysninger?
Foreningen kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som
foreningen har registret. Disse oplysninger kan f.eks. blive videregivet til:
Foreninger (DGI, Parasport Danmark
og Haderslev Kommune, som foreninger har samarbejde med for at
yde services til dig i forbindelse med
admini-stration af dit medlemskab,
betalingsformidlere, så du kan fortage beta-ling for de aktiviter som
foreningen tilbyder. Ved opkrævning
af kontingent bruger vi oplysninger

om dig for at sikre, at det er den korrekte der indbetaler kontingent.

3. Hvordan beskytter foreningen dine
personoplysninger?
Foreningen har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
for at sikre, at dine oplysninger ikke
hændeligt eller ulov-ligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, for-ringet
eller kommer til uvedkommendes
kendskab, misbruges eller i øvrigt
behand-les i strid med lovgivningen.
Foreningens sikkerhedsprocedurer
og pro-cesser bliver løbende revideret for at sikre rimelige teknisk
og organisatoriske sikker-hedsforanstaltninger. I praktisk er det
ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og for-eningen kan derfor
ikke garantere, at op-lysningerne er
fuldstændig beskyttet mod nogen
som forsætligt forsøget at omgå foreningens sikkerhedsforanstaltninger
for at få adgang til oplysningerne.
Du angiver således dine personlige
oplysninger på eget ansvar.

4. Hvilke rettigheder har du?
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som foreninger behandler om
dig i forbin-delse med dit medlemskab, har du ret til at få oplyst, hvilke
personoplysninger forenin-gen har
registret om dig. Hvis det viser sig,
at disse oplysninger er urigtige eller
vildle-dende, har du ret til at anmode
foreningen om at rette, blokere eller
slette disse oplys-ninger. Derudover
kan du til enhver tid gøre indsigelse
mod, at oplysninger om dig gø-res til
genstand for yderligere behandling.
I denne forbindelse gøres op-mærksom på at dit medlemskab af foreningen er betinget af, at du angiver og opdaterer de påkræ-vende
oplysninger, der er nød-vendige for
at registrere dig som medlem samt
administrere dit medlemskab.
Du kan altid anmode foreningen
om, at op-lysninger om dig, som er
personoplysnin-ger, slettes. Skulle
der i denne forbindelse eller i øvrigt
opstå uenighed med dig og foreningen håndtering af dine personoplysninger, har du altid mulighed for
at klage til Datatilsynet.
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5. Hvor længe opbevarer forenin-gen 6. Henvendelse og spørgsmål.
dine personoplysninger – lø-bende
sletningsforpligtelse?
Hos H.H.I. – Foreningen for dem
med sær-lige behov gemmes dine
personoplysnin-ger, så længe det er
nødvendigt for for-eningen at administrere dit medlemskab og naturligvis
kun så længe, at der er et beret-tiget
formål. Foreningen sletter dog som
udgangspunkt dine personoplysninger 1/2 år efter du er ophørt med
medlemskab, jf. Krav fra Haderslev
Kommune.

Du skal være meget velkommen til
at kon-takte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller
personoplysninger, som vi indsamler
og behandler om dig. Du kan altid
kontakte formanden.

Fjordagervej 34-36 • 6100 Haderslev
Tlf. 73 22 22 22 • www.bsidk.com

3F Vojens - gør dig stærkere

Norgesvej 7A • 6100 Haderslev
Vesterlundvej 13 • 2730 Herlev
Tlf. 70 20 60 62
E-mail: geosyd@geosyd.dk
www.geosyd.dk
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Tlf.: 70 300 894 · Mail: vojens@3f.dk · Web: www.3f.dk/vojens
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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
18

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:

Hockey:

Mandag, kl. 19.00 – 21.00
Vi er startet denne sæson
mandag d. 11. januar 2021.
Vi træner derefter, forsat hver mandag
i Haderslev Hallen
Bowling:
Som altid på Haderslev Bowling
Center.
Mød op til en sjov og hyggelig dag.

B – Hold, C – hold – D - Hold.
Hver torsdag i Haderslev Hallen.
Fra kl. 18.45 – 20.30.
Vi er startet denne forårssæson
den 14. januar. År. 2021

Søndag den 17. januar 2021.
kl. 14.00 – 16.00.
Søndag den 21. februar 2021.
kl. 14.00 – 16.00.
Søndag den 21. marts 2021.
kl. 14.00 – 16.00.
Søndag den 25. april 2021.
Kl. 14.00 – 16.00.
Søndag den 29. maj 2021.
Kl. 14.00 – 16.00.
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Stævne datoer
Første stævne. Februar 2021 ?
Andet stævne. Marts 2021 ?
Tredje stævne Fm?
(Alle Stævner er med forbehold
Corona)

Boccia:
Favrdalskolen. Hver onsdag i Favrdalskolens gymnastiksal. Fra: Klokken 19.00 – ca. 21.30.
Hver lørdag efter aftale fra kl. 11..00
– ca. 13.00.
Vi er starter denne sæson onsdag
den 13. januar 2021.
Vi kører uændret videre her i sæson
2021.
Mød op og vær med.

H.H.I.` s aktivitetsplan for
perioden 30/1 2021 - 30/3 2021
Med forbehold for ændringer
Velkommen til en ny sæson
Af formanden Mogens Jensen
Når du nu får dette blad, er vores aktiviteterne startet op. (Se nærmere på
en anden side).
Vi er rigtige stolte over at kunne slå dørene op endnu engang til en ny sæson
år 2021. Året 2020 har jo været et mærkelig år med den her Corona Virus
af 2 omgange. Det glæder os, stadig der er nogle, der syntes, at idræt er
sjovt og stadig have de gode og sjove fællesskaber, der er på klubaftnerne
og til stævner.

Aktiviteter: Det første er, at Hockey skal til første stævne den? februar år
2021 i Vejle. Ved redaktionens afslutning er det uvis, om der afholdes stævner i dette halvår p.g.a. Corona. 2. stævne i Ringe den 6. -7. februar 2021.
Sidste stævne i Horsens den 20. – 21. marts 2021. De sidste to stævner
bliver afholdt som weekend stævner. Dm. bliver afholdt i Vejle. I Boccia skal
nogle Haderslev spillere til deres første stævne den? februar. Og nogle den?
marts 2021 i Taulov ved Fredericia og ligeledes, hvis man kvalificerer sig
videre til DM, er det enten i Jylland eller på Sjælland, der spilles. Vi håber
også, at der er nogle Boccia spillere, der kan komme til julestævne den 29.
december 2021 for at forsvare vandrepokalen, som vi ikke fik forsvaret i år
2020. Bestyrelsen håber på, at alle foreningens medlemmer møder op til
de forskellige arrangementer. Jo flere, der møder op, jo sjovere er det. Vi
glæder os til at se dig igen.
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Kort og godt!
Opfordring
Foreningen har jo gennem mange år;
ja siden 1986 haft klubbladet ”Klem
Å”. I redaktionen er vi lydhør over for
idéer, ris og ros, så tag enlig kontakt
til os, hvis overstående skulle give
anledning til spørgs-mål. Vores kontaktinfo findes først i bladet
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
sen-des lidt tekst og evt. vedhæftes
nogle billeder via mail. Alle er velkommen til at skrive til bladet.
Deadline for at indsende materiale
til blad
Nr. 2 2021 er den. 5. april.

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.
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3. I kan betale over Danske Bank
Home Bank på flg.
Reg. Nr. 9570.
Konto. Nr. 13022445.
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,
som giver rabat på arrangementer.
De 2 første gange er gratis.

Hvad skete der i år?
1736 - Konfirmationen blev indført.
1923 - Da Tyskland ikke kunne betale
afdragene på sin krigsskadeserstatning efter 1. verdenskrig, be-satte
Frankrig og Belgien Ruhr-området
i Tyskland.
1988 - Det berømte hvide spir på
Møns Klint, Sommerspiret, styrtede
i havet.
1972 - På Amalienborg udråbte
statsminister Jens Otto Krag kl. 15

den 31-årige Margrethe Alexan-drine
Thorhildur Ingrid til Danmarks dronning - Dronning Margrethe den 2.
1994 - Det utilpassede næsehorn
Brutalis bliver sendt på en 10.000
km lang rejse fra Givskud Zoo til sit
nye hjem i et reservat i det nordlige
Namibia i Afrika.
2005 - Den spanske fodboldklub
Real Madrid præ-senterer sit nyeste
spillerindkøb, danskeren Thomas
Gravesen, som de næste tre et halvt
år skal spille med nummer 16 på
ryggen.

H.H.I.- Foreningen for dem med særlige behov. er en aktiv forening, der
er omdrejningspunktet for idrætslivet
i Haderslev. Foreningen har ca. 50
med-lemmer, der samles om glæden
ved samværet og idrætten. På hjemmesiden, www.haderslevhandicap.
dk, finder du oplysninger om klubben, om klubbens forskellige idrætsgrene som klubben tilbyder. Her på
siden finder du op-lysninger om klubbens forskellige hold og billeder fra
diverse arrangementer.

Fødselsdage / mærkedag
Huraa, huraa til 1 person.
Et stort tillykke med fødselsdagen til Inga Thomsen, der fylder 75 år
den 15. februar 2021
Et stort tillykke til dig her fra bestyrelsen.
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Opslagstavlen
Junglen
Dybt inde i junglen mødte jeg en missionær og en heksedoktor, der
slog på tromme. Hvad betyder det? Spurgte missionæren. Vi har
in-gen vand, svarede heksedoktoren. Åh, jeg forstår. Og nu beder du
altså om mere vand? Nej, svarede heksedoktoren. Jeg sender bud
efter en blikkenslager.

Dommeren
Dommeren til svindleren: Hvordan kan de fin-de på at snyde mennesker, der stolede på dem? Jamen, hr. dommer. Mennesker, der ikke
stoler på en, er umulig at snyde.

På landet
Hørt ude på landet: Nå, her har du boet hele dit liv? Næh, ikke endnu.

Ægteparret
Kone til manden: Se på denne kjole og de gamle slidte sko. Hvis vi
fik gæster, ville de jo tro, at jeg var kokkepige her i huset. Ikke hvis de
blev til middagen.

Grosbøl
Rådhuscentret 2 • 6500 Vojens
Tlf. 74 54 24 84 • www.edc.dk
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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

SCHØTT’S
FODKLINIK
Fodplejer L. Schøtt Madsen
Dronning Alexandrines Vej 2
6100 Haderslev • Bus nr. 4

Nem parkering foran huset

Bestil tid til en
velgørende
fodbehandling
Se mere på:

Tlf. 74 52 19 31

30 års erfaring
www.schoetts-fodklinik.dk

Praktisk oplæring • Personlig udvikling
Hverdagslæring • Jobetablering

Troldkær

Koldingvej 13 • 6630 Rødding
Tlf. 74 55 11 66 • www.troldkaer.dk

BB Regnskab Aps
Hestehaven 48 • 6100 Haderslev
britta.byriel@bbregnskab.dk
www.bbregnskab.dk
Tlf.: 23 24 76 33

Bogføring • Løn • Rapportering

Anette’s Rengøring ApS

Med kost og klud dit problem jeg fejer ud.

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

