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Vi har så tit til generalforsamlingerne 
talt om vi vil så gerne afholde de 
forsvunden sommerafslutninger/jule-
afslutninger. I år havde vi også dette 
emne oppe igen. Der var desværre 
ikke nogen, der råbte højt med ønske 
om dette, derfor havde vi efterføl-
gende dage op til sidste træningsdag 
i foreningens 2 store idrætsgrene, 
Hockey og Boccia valgt at holde 
afslutning sammen med dem denne 
dag.

Onsdag d. 16. juni kom dagen hvor 
Boccia sluttede deres aktivitet på 
Favrdalskolen gymnastiksal. Efter 1 
times træning, blev der grillet pølser. 
Der var desværre kun 7 personer der 
kunne deltage denne dejlig solskins-
aften med grill.

Torsdag d. 17. juni kom turen så til 
Hockey afslutningen, som var den 

Sommerafslutning
Af formanden Mogens Jensen

sidste gang ud af 3. Normalt skulle 
vi havde spillet i Haderslev Hallen, 
men den var lejet ud til nogle, der ville 
se EM fodbold på storskærm. Til alt 
held havde vi fået lov til at låne en lille 
gymnastiksal af UC Syd, de sidste 
3 gange for ikke at glemme hockey, 
efter den lange Corona pause.

Efter vi havde set og prøvet gymna-
stiksalen, fandt vi ud af den var alt for 
lille til 20 personer. Der kunne højst 
være 6 personer ad gangen for at det 
kan være optimalt spil. Vi vil derfor 
nok takke nej til gymnastiksalen en 
anden gang. 

Sidste gang d. 17. juni var vi nu 
spændt på hvor mange der kom, 
da Danmark spillede EM. Fodbold. 
Jeg ved der er mange fodboldfan i 
vores forening, både lokal fodbold 
og Landshold, så er det godt mobil 



telefonen er opfunden, så man ikke 
går glip af kampene. 

Vi havde arrangeret grill afslutning 
med pølser og sodavand og der var 
mødt 16 personer op til en god og 
hyggelig afslutning. Hvad skulle vi så 

lave bagefter? Vi havde 1 time til, at 
der var nogle af spillerne, der skulle 
hjem med bussen, så derfor havde 
vi forinden valgt at spille lidt fodbold 
på græsarealet bag ved Haderslev 
Hallen.
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Vi er rigtige stolte over nu at kunne 
slå dørene op endnu engang til en 
ny sæson år 2021, selvom denne 
forsommersæson var kort. Vi kan 
så kun håbe på at, vi må få en hel 
efterårssæson uden nedlukning? 
Året 2020 var jo også et mærkelig 
år med den her Corona Virus. Det 
glæder os, at der stadig er nogle, der 
syntes, at idræt er sjovt og stadig 
have de gode og sjove fællesskaber 
vi har haft nu her i den tid her i år 
2021 med fodbold torsdag aftner 
fra kl. 19.00 – 21.00. Jeg kan kun 
opfordre alle lokale mennesker og 
alle idrætsudøvere, til at komme og 
se hvad vi laver med børn og voksne 
med særligt behov fra Haderslev og 
omegnen. 

Der skal lyde en stor tak til alle 
de frivillige instruktører og hjælpe-
instruktører, der stadig har været 

Velkommen til en ny sæson.
Af formanden Mogens Jensen

villige til at stå til rådighed i denne 
svære tid med den Corona. 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 bakke 
os op, ved at komme og deltage på 
vores hold. 

Lad os fylde vores haller op med 
en masse børn 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 på  
www.haderslevhandicap.dk, og du 
kan tilmelde dig idrætsgrenen ved at 
møde op på en træningsaften.

Vi glæder og til at se dig igen.
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Ta´ testen

Skal jeg starte til 
træning igen?

Nej Ja

Jo, du skal - vi ses til træning.

SE UDGIVELSEN ONLINE
Scan her
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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, til redaktøren. 
Alle er velkommen til at skrive til 
bladet. Husk din mening, eller idé, 
bliver hørt af flere, hvis den kommer 

Kort og godt!
Af Mogens Jensen – Formand

i bladet. ”Få nu fat i skrivetøjet” og 
send det til Redaktøren. 
Deadline for at indsende mate-
riale til blad nr. 4. 2021 er den 24. 
september.

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 adresseæn-

dring og udmeldelse af forenin-
gen.

2. I vil betale kontingent til den 
anførte dato på indbetalings-
kortet.

3. I kan betale over 
 Danske Bank på flg.    
 Reg. Nr. 9570.
 Konto. Nr. 130 22 445.
Husk det nu!

Kontingent betales 2 gange årligt
Februar og august.
Voksne over 25 år – 250,- 
pr. halvår.
Børn under 25 år – 150,- pr. halvår.

Familiekontingent 
Ved mindst 1 voksen og 1 barn – 
325.- Kr. pr. halvår.
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Passivt medlemskab – 200.- kr. 
pr. år.
De 2 første gange gratis. 

Hvad skete der i år? 
1711 - Pesten kommer til Køben-
havn, og en plakat med forholdsreg-
ler sættes op i byen. Pesten skulle 
komme til at koste omkring 22.000 
mennesker livet - svarende til cirka 
en tredjedel af byens befolkning.

1900 - Det andet Olympiske Lege 
starter i Paris, Frankrig.

1964 - The Beatles første spillefilm 
"A Hard Day's Night" har premiere 
i London.

1998 - Danmark taber kvartfinalen 
ved VM i fodbold i Frankrig til Bra-
silien med 3-2. Martin Jørgensen 

bragte ellers Danmark foran efter 
blot 1½ minut, men brasilianerne 
var for effektive. Brian Laudrup sco-
rede Danmarks andet mål. Danmark 
kunne godt have vundet det meget 
lige og spændende opgør, der var 
en af de bedste kampe ved VM i 
Frankrig.

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

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

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

H.H.I. – Foreningen for dem med særlige behovs 
hjemmeside, www.haderslevhandicap.dk hvor man kan orientere 

sig om foreningens aktiviteter. 

Ligeledes kan man orientere sig på Facebook under H.H.I. 
– foreningen for dem med særlige behov. 

God fornøjelse med siderne.
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Hvor skal vi hen du?
Af Formanden Mogens Jensen

Foreningen vil gerne ud i det Danske 
land med jer. Vi har været i Legoland 
et par gange. Vi har også været i 
Odense Zoo som det sidste. Ja hvor 
har vi ikke været Hvor skal turen så 
gå hen? Der har ikke været ret mange 
forslag.

Endelig oprandt dagen 10. juli, hvor 
turen så gik til Randers Regnskov. 
Efter vi nu havde fået forskellige 
sponsorater, havde vi i Bestyrelsen 
en opgave med, hvor skulle vi hen. 
Dette skulle være et sted, hvor alle 
kan komme med. Vi skal jo tænke 
på dette er for dem med særlige 
behov. Der vil også blive budt på en 

lille frokost med noget at drikke efter 
egen valg deroppe. Bestyrelsen har 
også vedtaget, at busturen skal være 
gratis for alle, der har betalt kontin-
gent i dette halvår 2021 og ledsager 
gratis.

Dagen d. 10. juli startede fra Hertug 
Hans Pladsen kl. 9.00. Alle 25 perso-
ner, der nu havde tilmeldt sig, var klar. 
Nu skulle vi så havde el kørestole og 
skubber med bussen. Der var bestilt 
bus til 2 El køretøjer og en skubber. 
Øv, der var kun plads til 1 el køretøj 
og en skubber, og hvad gør vi så? 
Gode råd var dyre, men efter en 
god samtale med den ene person 
på El kørestolen kunne han parkere 
sit køretøj på min bopæl vi kunne så 
låne et køretøj i Randers Regnskov. 

Endelig kunne vi komme afsted i 
dejlig solskin vejr. Da vi nåede nær 
Horsens på motorvejen begyndte der 
så småt at regne. Jeg tænkte nu da 
der også var udendørs seværdighe-
der, skulle vi nu være lige så uheldige 
som det år, vi var i Legoland, hvor 
det også startede med tørvejr da vi 
kørte fra Haderslev og regnede hele 
dagen deroppe.
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Endelig nåede vi Randers Regnskov, 
hvor vi kom ind og alle skulle vise 
Coronapas. Øv, vi havde en person, 
der var så uheldig, ikke at have sin 
Coronapas med, og han havde heller 
ikke sin mobil med, vi tiggede og 
bad til, om han måtte komme med 
rundt og se seværdighederne, der 
var desværre ikke noget at gøre, de 
skulle overholde myndigeres krav. 
Personen fik lov til at være i spiseom-
rådet udenfor. Efter alt dette skilles 
vi af i små grupper.

Aktiviteterne deroppe var en god 
blanding af indendørs og udendørs 
og selvfølgelig når man læser om 
div. steder man ønsker at besøge, 
er alle uundværlig at besøge, efter 
hvad de mener. I Rander Regnskov 
kunne man besøge div. Lande som 
f.eks. Sydafrika, Asien og flere lande. 
Det med at de mange dyr, bl.a. aber, 
fugle og mange andre dyr bare gå 
frit omkring er en oplevelse i sig 

selv. Dyrene er ikke bange for men-
nesker, når man kommer ind i det tro-
pisk land ”Sydafrika” med brusende 
vandfald, så var det varmt, da man 
nåede toppe af kuplen, man kunne 
gå over en hængebro. Der skal siges, 
at der er begrænset muligheder for 
el kørestole fandt vi ud af. 

Når man nu er mæt af alle de ople-
velser indendørs i de fugtige regn-
skovskupler, kunne man så få sig 
lidt at spise og drikke. Nu da vi 
som forening var 25 personer afsted 
havde vi fået lavet det således, at alt 
kom på en regning. Maden deroppe 
var klassisk burger mad. Deres Ran-
ders Regnskov Burger med fritter var 
supermættende - ikke som Macdo-
nald burger.

Efter en god gang mad var der tid til 
udendørs seværdigheder. Der var en 
sort panter der skulle hente sin dyre-
kølle oppe i et træ, jeg så ikke den 

11



kom op efter det, jeg skulle jo også 
rundt og se alt det andet. Man gik 
rundt og lige pludselig så man et dyr 
eller noget andet spænende. Der var 
en lille forhindrings bane for lidt større 
børn og barnlige sjæle, med at gå på 
pæle og små hængebroer. For børn 
var det et stort legeområde, hvor de 
også kunne komme ind til tamme 
geder og andre bondegårdsdyr. 

Det at se alt dette de har lavet, er en 
rigtig god oplevelse og mættende. 
Det var så mættende at der var nogle, 
der lige skulle havde sig en lille lur på 
vej hjem i bussen. Jeg håber vi kan 
lave en lige så positiv oplevelse en 
anden gang.
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Evaluering af HHI´s BUSTUR TIL Ran-
ders Regnskov lørdag den 10. juli 
2021 med afgang kl. 9.00 fra Hertug 
Hanspladsen. 26 forventningsfulde 
HHI medlemmer stod klar og ventede 
på bus, så kom bussen endelig. Men 
ak, en gammel udrangeret rutebil 
uden toilet ganske vist med en lille 
lift på siden til at lifte kørestole og 
gangbesværede op i bussen, men en 
meget lille lift som kun var beregnet 
til manuelle kørestole, liften var så 
lille at jeg skulle bakke ind på liften 
og min kurv bag på blev afmonteret 
for at jeg kunne være på liften med 
min Elscooter, jeg bakkede ind på én 
meget beskeden plads ved siden af 
en manuel kørestol.

Jørgen kom sidst på hans Elscooter, 
ham var der ikke plads til på hans 
elscooter, så han måtte efterlade 
hans Elscooter på Hertug Hans Plad-
sen. Kære bestyrelse - det er ikke i 
orden. Specielt ikke, da jeg havde 
gjort opmærksom på, at Bjert Busser 
kører med så store busser hvor der er 
plads til flere El + manuelle kørestole, 
der er sågar et toilet så stor at man 
kan køre derind med en kørestol om 

Af Svend Andersen. Boccia spiller

nødvendig Men nu var vi kommet af 
sted med 26 personer på langtur i 
en gammel urangeret rutebil helt ude 
toilet. Kære bestyrelse - det er ikke i 
orden. Der kunne være deltagere, der 
havde behov for bleskift og stomiskift 
eller kateterskift, kære bestyrelse - 
det er ikke i orden, men bussen har 
sikkert været billig i forhold til hvad 
en luksusbus fra Bjert busser ville 
havde kostet. 

På min rundtur i regnskoven stop-
pede jeg op ved en stand med Vin-
bjergsnegle, jeg kunne læse: Stor 
spiselig snegl med skal, vinbjerg-
snegle var i Middelalderen en popu-
lær spise i fastetiden af de katol-
ske munke, da vinbjergsnegle ikke 
betragtes som kød.

 Efter nogen spændende timer i regn-
skoven inklusiv frokost m.m. gik turen 
atter hjem til Haderslev. 
Tak for turen.

Bustur til Randers 
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Nyt fra Idrætssamvirket 
i Haderslev Kommune

Idrætssamvirket har haft sit sidste 
møde før sommerferien den 10. juni 
2021, og det blev afholdt i det nye 
rådhus ved Haderslev Havn.

Der var forskellige punkter til behand-
ling på mødet, men det vi først og 
fremmest kunne glæde os over, er, 
at der stille og roligt åbnes for mulig-
heden for at dyrke såvel indendørs- 
som udendørsidræt, nu da det tyder 
på, at Coronasmitten heldigvis er 
kommet under kontrol, og det er 
bestemt positivt.

Ét af de punkter vi behandlede på 
mødet, var blandt andet en evalu-
ering af den første 4-årige periode 
med et organiseret Idrætssamvirke 
og med fokus på, hvordan samvirket 
fremadrettet kan få langt større ind-
flydelse på det politiske liv.

Idrætssamvirket håber i øvrigt på, at 
de kan være med til sætte dagsor-
denen på de kommunalpolitiske væl-
germøder dette efterår, så politikerne 

Kurt Koch – Bestyrelsesmedlem i Haderslev Idrætssamvirke samt i H.H.I. 
– Foreningen for dem med særlige behov.

kan blive mere bevidste om, hvad der 
sker indenfor idrætten i Haderslev 
Kommune.

Talrige gange har Idrætssamvirket 
også ytret sig i forhold til de 2 årlige 
dialogmøder med Udvalget for Kultur 
og Fritid, idet vi føler, at vi har svært 
ved at opnå en rigtig kontakt til det 
politiske udvalg. Vi håber på, at der 
i den næste 4-årige periode vil blive 
lyttet mere til Idrætssamvirket, og at 
der forhåbentlig kan afholdes jævn-
lige møder i formandskabet mellem 
det politiske udvalg og Idrætssam-
virket.

Til efteråret skal der afholdes valg 
til de forskellige samvirker, og det 
bliver spændende at se interessen 
for denne valghandling blandt de 
foreningsaktive.

Jeg har selv tilkendegivet, at hvis 
der blandt handicapidrætsforenin-
gerne er personer, der er interes-
serede i et sådant arbejde, så er det 

14



vigtigt, at man melder sig på banen 
inden valgdagen. Er der ingen andre, 
som ønsker at påtage sig et sådant 
erhverv, så er jeg interesseret i at 
fortsætte i Idrætssamvirket.

Ultimo august måned 2021 invite-
rer Udvalget for Kultur og Fritid alle 
medlemmer af alle samvirker til et 
evalueringsmøde, hvor man ønsker 
at takke de involverede for periodens 
arbejdsindsats.

Til slut skal det nævnes, at jeg udpe-
get til at sidde i en arbejdsgruppe, 
der har fået til opgave at komme med 
et forslag til, hvordan man udvikler 
svømmefaciliteterne i Haderslev og 

Vojens, således at de lever op til 
nutidens krav og forventninger.

Arbejdsgruppen arbejder ud fra 
et kommissorium, der er politisk 
bestemt, og det er en spændende 
udfordring.

Jeg håber på, at der kan gives et 
gevaldigt løft indenfor Haderslev 
Kommunes svømmefaciliteter, men 
i politik tager det ofte lang tid, så 
optimistisk set forventer jeg, at der 
først er en endegyldig løsning i 2024.

I kommende numre af klubbladet 
KLEM Å vil jeg skrive mere om, hvad 
der sker i Idrætssamvirket.
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Ole Rømers vej 31-35
6100 Haderslev
Tlf. 74 52 08 88

www.eldorado.dk

SCHØTT’S
FODKLINIK
Fodplejer L. Schøtt Madsen

Dronning Alexandrines Vej 2 
6100 Haderslev • Bus nr. 4

Tlf. 74 52 19 31
30 års erfaring

Bestil tid til en
velgørende 
fodbehandling
Se mere på:

www.schoetts-fodklinik.dk

Nem parkering foran huset

Fjordagervej 34-36 • 6100 Haderslev

Tlf. 73 22 22 22 • www.bsidk.com

Troldkær
Koldingvej 13 • 6630 Rødding

Tlf. 74 55 11 66 • www.troldkaer.dk

Praktisk oplæring • Personlig udvikling
Hverdagslæring • Jobetablering

DUPONT Nutrition Biosciences Aps
Langkær 22

DK-6100 Haderslev

Tlf.: 70 300 894 · Mail: vojens@3f.dk · Web: www.3f.dk/vojens

3F Vojens - gør dig stærkere

https://www.eldorado.dk
https://meny.dk/butik/meny-haderslev
https://www.schoetts-fodklinik.dk
https://www.bsidk.com
http://www.persolit.dk
https://www.troldkaer.dk
https://www.dupont.com
https://www2.3f.dk/vojens


Generalforsamling
Den 25. maj 2021

Coronaen har i det forgangne år spil-
let en stor rolle i foreningen, og endnu 
engang måtte generalforsamlingen 
udskydes på grund af forsamlings-
forbuddet.

Det lykkedes så med stor succes 
at gennemføre generalforsamlingen 
tirsdag den 25. maj 2021 i Sundheds-
centret – og flere end 25 medlemmer 
mødte frem, og det synes jeg er rigtig 
flot.

Selv om årsberetningen bar præg 
af Coronatiden, så kan vi glæde os 
over, at mange af vores medlemmer 
udtrykker klare ønsker om at komme 
i gang igen med diverse aktiviteter, 
nu da samfundet glædeligvis åbner 
sig mere og mere.

Derfor er det dejligt at opleve, at 
medlemmerne bakker op om tilbud-
dene i foreningen, og vi kan blot håbe 
på, at genåbningen realiseres fuldt 
ud efter sommerferien.

Kurt Koch – Bestyrelsesmedlem i H.H.I. 
– Foreningen for dem med særlige behov

Ét af temaerne ved dette års gene-
ralforsamling var et ønske om, at 
foreningen bruger flere penge på 
medlemmer og aktiviteter, så det er 
selvfølgelig noget, som bestyrelsen 
vil se nærmere på i det kommende år.

Det var ligeledes interessant at se, 
at der var kampvalg til bestyrelsen. 
Det viser helt bestemt, at der er gang 
i foreningen.

Efter generalforsamlingen fortalte 
Haderslev Kommunes foreningskon-
sulent, Hanne Lene Haugaard, om 
sit arbejde i kommunen, og hvordan 
foreningerne kan bruge hende frem-
adrettet.

Tak til de mange der mødte frem på 
dette års generalforsamling. Dejligt 
at se, at så mange interesserer sig 
for foreningens ve og vel.
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Tanker tilbage

Nogle gange tager jeg mig selv i at 
tænke ca. 20 år tilbage på H.H.I for-
eningsliv. Jeg tænker på dengang, 
der var omkring 100 medlemmer, jeg 
tænker på flotte fester og store arran-
gementer som sommerfester, juleaf-
slutning, sjov i svømmehallen faste-
lavn fest m.m. som trak en masse af 
medlemmer til og ikke mindst, så var 
der en hel hær af frivillige.

Hvor er vi så i dag?
Vi har desværre været nødsages til at 
lukke svømning ned, da der næsten 
kun var bestyrelsen, der havde sin 
interesse. Hvorfor var der ikke flere, 
der havde sin interesse for denne 
aktivitet, som har været en stor akti-
vitet? Er det fordi man syntes, at 
Haderslev Hallen Svømmehal passer 
luften og vandet ikke sammen for 
dem, der ikke er aktiv i vandet. Vojens 
Svømmehal passer luften og vandet 
rigtig godt sammen. Vi må håbe, at 
Haderslev kommune snart laver en 
ny svømmehal.

Juleafslutningen har jo også været en 
rigtig god måde at ønske hinanden 
en god jul på. På den måde kunne 
man også mødes med de medlem-

Af formanden Mogens Jensen

mer fra de andre idrætsgrene. Dette 
var gerne med, at vi spiste noget 
godt julemad og fik sunget et par 
julesange og andet sjovt.

Sommerafslutninger har jo også være 
en god del af foreningens afslutnin-
ger. Vi startede i sin tid på Sønder-
balle lejrskole senere har vi været på 
fjordagervej ved gamle BMX-bane. Vi 
har også været på Haderslev Firma 
sport areal, hvor der var stillet grill til 
rådighed. Vi grillede vores medbragte 
mad og havde mange sjove aktiviter. 
Sidst havde vi sommer afslutning 
på stedet ”et rart sted at være” på 
Nordhavnsvej. Desværre var der ikke 
den store tilslutning, næsten kun 
hockeyspillere. 

Hvad gør vi nu? Er der ikke den store 
interesse for samvær uden for aktivi-
teterne mere? Har man nok at se til 
i hverdagen eller hvad er der galt, ja 
det spørger man sig selv om. Hvor 
er medlemmerne henne? Godt nok 
har vi været et stabilt medlemstal nu 
i en del år her i foreningen, er dette 
så ikke også ok?

Vi vil så gerne lave en masse gode 
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tilbud i vores lokale forening, og vi 
har frivillige, som sætter fællesska-
bet allerhøjest, selvom vi ikke er ret 
mange frivillige. Vi skal være glade 
for dem vi har, for indimellem kræver 
den frivillige arbejdes mand/kvinde 
sin opgave, og her oplever jeg, at det 
bliver en sværere og sværere opgave, 
at rekruttere nye medlemmer og fri-
villige. Så er det at den nærliggende 
tanke bliver, hvad er så forskellen 
fra dengang for, lad os sige, 20 år 
siden og til nu? Har vi mere travlt 
nu? Er vi blevet mere ligeglade med 
fællesskabet? Er det lige meget om 
vi har en Idrætsforening, hvor dem 
med særlige behov kan komme ud 
og dyrke idræt i den lokale klub 
og måske komme til stævner for at 
møde ligestillet og havde det sjovt?

Jer med særlige behov og andre, jeg 
kender heller ikke svar på mit spørgs-
mål. Rigtig mange gør en kæmpe 
forskel allerede og samtidig er vi 
mennesker også magelige vanedyr. 
Mange ser jo, at idrætsforeningen 
fungerer strålende, så hvorfor skulle 
man dog bruge sin kostbare tid på 
at være formand i idrætsforenin-

gen eller udvalgsmedlem eller noget 
andet i en forening?

Fordi vi ikke må tage fællesskabet 
for givet! Vi ser ofte smarte opslag 
for, at der er brug for frivillige kræfter, 
og hånden på hjertet - hvor meget 
tid bruger du på at overveje disse 
opslag? Det er ikke bare opslag, - der 
er helt reelt brug for, at vi alle tager 
ansvar for børn og unge i vores for-
eningsarbejde, der er brug for dine 
ideer og kræfter, står vi sammen, så 
bliver ingen overbebyrdet eller slidte, 
tværtimod så kan vi berige hinanden 
med energi og sammenhold.

Hvis der er en ting, jeg tror vi har 
lært gennem Corona pandemien, så 
er det, at vi har brug for hinanden. 
Jeg håber, at vi sammen vil huske 
vores længsel efter samvær, da vi 
sad derhjemme og hverken kunne 
komme i hallen eller andre steder. Nu 
da hamsterhjulet igen er sat i gang, 
så lad os så omsætte denne længsel 
til aktivt og tage del i det lokale fæl-
lesskab og opfordre hinanden til at 
sige ja til at investere tid på hinanden.
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Ordinær generalforsamling
Tirsdag d. 25. maj 2021

Sundhedscenter Haderslev, Clausensvej 25

1. Valg af dirigent
 Preben Schmidt.

2. Bestyrelsens beretning til god-
kendelse.     

 Formanden fremlagde en Corona 
beretning, idet alle afdelinger har 
været nedlukket.

 Hockeymedlemmerne har mødtes 
hver torsdag til fodbold på den lille 
fodboldbane ved Idrætscentret, 
da det blev muligt.

 
 D. 29. august afholder H.H.I og 

floorball Danmark et kom og prøv 
stævne i Haderslev Hallen

 
 Formanden efterlyser hjælpende 

hænder til diverse arrangementer. 
Han føler der er med at rende 
panden mod en mur med alt det 
pr. vi laver op til diverse arran-
gementer. Der kommer ikke nye 
personer til foreningen - hvorfor?

 H.H.I har d. 10. juli planlagt en tur 
til Randers Regnskov med bus, 
indgang og spisning, alt gratis 

REFERAT

for de medlemmer, der har betalt 
kontingent. 

 Formanden efterlyser artikler til 
KLEM Å. HUSK vi får 12.000 kr. 
om året for at have et blad

  
 H.H.I afholder Sommerskole i uge 

29. Et spændende arrangement 
som der kommer mere info ud om.

 Formanden sluttede af med at 
rette en stor tak til Haderslev 
Kommune og vores sponsorer

 
 Diverse spørgsmål og kommen-

tarer Preben Schmidt: 
 Foreningen skal til at bruge nogle 

penge, vi har simpelthen for 
mange. Han foreslog en kontin-
gentnedsættelse på 50 kr. eller 
måske en kontingentfritagelse på 
et år.

 Efter en lang og god debat endte 
det med en kontingentnedsæt-
telse på 50 kr. ikke blev vedtaget. 
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 Han forespurgte også, hvorfor for-
eningen ikke brugte kommunens 
Foreningshus. 

 Der blev også forespurgt om vi 
laver PR. ude på bo centrene og 
specialklasserne

  
Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af det reviderede 
regnskab for 2021 til godken-
delse

 Vores regnskabsfører fremlagde 
et godt regnskab med et overskud 
på 34.662,37 kr. Regnskabet blev 
godkendt.

4. Indkomne forslag – herunder 
kontingent

 Forslag fra Preben Schmidt: Kon-
tingentnedsættelse på 50 kr. – 
Forslaget fik ikke stemmer nok.

               
 Forslag fra bestyrelsen: Rykker-

gebyr på 25 kr. Forslaget fik ikke 
stemmer nok.

 Sletning af Bilagskontrollant Sup-
pleant – Forslaget faldt pga. regel-
sæt.

5. Valg til bestyrelsen
 Mogens Jensen: Formand (for 2 

år)

 Martin Jensen: Bestyrelsesmed-
lem (for 2 år)

 Kent Bryhl: Bestyrelsesmedlem 
(for 2 år)

 Kim Bryhl: Bestyrelsesmedlem 
(for 2 år)

 
 Forslag fra medlemmerne:
 Allan Lykke Nielsen.
 Mogens blev valgt uden modkan-

didat.

 Efter kampvalg blev følgende 
valgt:

 Martin Jensen 
 Kent Bryhl
 Allan Lykke Nielsen
 Alle for 2 år

 Valg af suppleant
 Henning Hoff
 Henning blev valgt uden modkan-

didat for 1 år

 Valg af revisor og revisorsuppleant
 (Bilagskontrollant og Bilagskon-

trollant Suppleant)
 Preben Schmidt
 Svend Aage Jørgensen (ønsker 

ikke genvalg).
 Preben Schmidt blev valgt uden 

modkandidat.

 Det lykkedes ikke at vælge en 
bilagskontrollant Suppleant. 
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6. Eventuelt
 Kommunes Foreningskonsulent 

Hanne Lene Haugaard præsen-
terede sig selv og fortalte kort om 
hendes arbejde, og hvad hun stod 
for

 Formanden sluttede af med at 
takke Kim Bryhl for hans arbejde i 
bestyrelsen Han takkede også for 
det gode fremmøde og den gode 
debat.

 Konstituering af bestyrelsen

 
 Formand: Mogens Jensen   
 Næstformand: Lars Jørgensen
 Sekretær: Lars Jørgensen
 Bestyrelsesmedlem: Jette Jakobsen
 Bestyrelsesmedlem: Kurt Koch  
 Bestyrelsesmedlem: Martin Jensen
 Bestyrelsesmedlem: Kent Bryhl
 Bestyrelsesmedlem: Allan Lykke Nielsen
 Suppleant: Henning Hoff

 Efter generalforsamlingen meddelte vores gode regnskabsfører, 
 at han gerne ville stoppe.   
 Det betyder, at vi skal finde en ny kasserer/regnskabsfører.

Støt vore annoncører...
...de støtter os
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Floorball:
Vi har lettere førtidspensionister, og 
børn og unge hver mandag fra kl. 
18.45 – 21.00 i Haderslev Hallen.
Vi starter op igen mandag den 16. 
august.

Hockey:
B - Hold, C – hold, D - Hold, E – Hold.
Hver torsdag i Haderslev Hallen. 
Fra kl. 18.45 – 20 30.
Vi er startet op på en ny efterårssæ-
son den 19. august. År 2021.

Stævne datoer.
7. november år 2021 i Vejle.
12. – 13. februar år 2022?
12. – 13. marts år 2022 i Horsens.
Dm. 22. – 24. april år 2022 i Vejle.

Bowling: 
Som altid på Haderslev Bowling 
Center. Mød op til en sjov og hyg-
gelig dag.

Søndag den 26. september 2021.
Søndag den 24. oktober 2021.
Søndag den 21. november 2021.
Alle dage fra kl. 14.00 – 16.00.

Boccia: 
Favrdalskolen. Hver onsdag i Favr-
dalskolens gymnastiksal.
Vi er startet op igen på en ny efterårs-
sæson den 18. august 2021.
Fra: Klokken 19.00 – 21.30. 
Hver lørdag efter aftale fra kl.11.00 
– ca. 13.00.

Vi kører uændret videre her i sæson 
2021. 

Stævne datoer:
18. – 19. september:
1. Individuel, Horreby.
2. – 3. oktober:
2. Individuel, Erritsø.
23. – 24. oktober:
3. individuelt, Ålborg. 

29. december 2021. Julestævne i 
Erritsø Idrætscenter.

Aktivitetskalender for H.H.I
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Svanevej 39 • 6100 Haderslev • Tlf.: 61 33 02 49 • bn@skandy.dk

Projektering og udførelse af a�øbsanlæg.
Speciale i rensning af over�adevand fra bl.a. skrot- og lignende 

genbrugsvirksomheder, med dokumenteret e�ekt, til yderst konkurrence dygtige priser.  

Husker du at pleje 
dit boliglån?

jyske huslejetjek

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

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.

Dansk Niro Teknik ApS

Hejsager Næsvej 119, Hejsager 
6100 Haderslev 

 
Tlf. 74 57 10 22 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

www.bergadvokater.dk

https://www.jysk.com
https://www.jyskebank.dk
https://www.bergadvokater.dk/


Sæson.
Håber for jer alle at sommeren har 
været som de fleste nok vil have det 
”varmt og en masse sol”. Når du 
nu får dette blad, er ferietiden forbi, 
og alle aktiviteter er så småt ved at 
være startet op. (Se nærmere på en 
anden side).

H.H.I.`s aktivitetsplan for 
perioden 26/8 2021 - 24/9 2021  

Med forbehold for ændringer

Aktiviteter: Det første vi glæde os til, 
er, at vi med forhåbning må komme 
i gang med idrætten igen. Vi håber 
ikke der vil blive nedlukning igen 
pga. Corona. Første stævne den 
7. november år 2020. Bestyrelsen 
håber på, at alle i foreningen møder 
op til de forskellige arrangementer. Jo 
flere der møder op, jo sjovere er det. 

Huraa, huraa til 1 person

Et stort tillykke til Preben Schmidt med de 65 år 

den 13. oktober år 2021.

Et stort tillykke til dig her fra bestyrelsen.

Skulle du have en mærkedag, du mener, der skal med i bladet, er du vel-

kommen til at kontakte redaktionen. 

Fødselsdage / mærkedag
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Bestyrelsens beretning ved 
generalforsamlingen

Den 25.maj 2021

Indledning: 
Det blev et lidt rigtigt kedelig år for 
foreningen. Der har været mange 
regler, vi har skulle forholde os til. 
Haderslev Kommune skulle have 
afholdt hædring af jubilæer og vundne 
mesterskaber som også blev aflyst. 
Positivt er, at vi har kunnet samles i 
Damparken og ligeledes til fodbold. 
Vi har en rigtig ildsjæl her i forenin-
gen. Når man begynder at tale om 
vi mangler hjælp til noget i forenings 
øjemed, så står hun straks på spring. 
Tak til Tina Ganderup. 

Foreningsarrangementer:
Der har været en god tradition at 
afholde Juleafslutning/sommerfest/
PR. i byen. 

Da der mangler hjælpende hænder, 
er dette svært at opretholde. De 
gange vi har haft noget, har det 
været positivt på sin vis, men gene-
relt kommer kun medlemmer.

Boccia
Så fik vi overstået 2020, det var igen 

et godt år for boccia afdelingen. Vi 
fik hentet en god placering hjem. Vi 
er efterhånden 10 faste spillere. Men 
ikke så mange, der ønsker at deltage 
til stævner.

Det startede i foråret i april med regi-
onsmesterskaberne for hold i Fre-
dericia. Der deltog vi ikke. Der kom 
så individuelt, hvor Svend Andersen 
deltog i C. rækken. 

Der blev Svend Andersen nr. 1 og 
skulle så videre til Dm. I Ballerup. 
Pga. Corona blev det så aflyst.

Julestævne/venskabsstævne d. 29. 
december år 2020 blev også aflyst.
                                                                                                                                            
Floorball
Endnu et år er gået med floorball. I 
årets løb har vi forsøgt at lave pr på 
de sociale medier i håb om at få flere 
spillere, men desværre er det ikke 
lykkedes os, vi har på nuværende 
tidspunkt 7 spillere, som møder frem 
hver mandag aften til træning. 
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Vi har afholdt et speciel Olympic flo-
orball stævne i Marstrup hallen. Der 
deltog i alt 8 klubber fra hele landet, 
hvor der blev spillet på 2 baner - en 
stor bane for de øvede, samt lille 
bane for begyndere.

Vi har talt om at afholde et stævne 
igen. Så kræver det, at der kommer 
nogen flere fra bestyrelsen og hjæl-
per til. En stor tak til Henning Hoff, 
som også er træner/ dommer for 
det gode samarbejde vi har haft 
sammen. Håber selvfølgelig på, at 
der med tiden kommer flere til, så 
denne aktivitet kan vokse. 

Hockey: 
Desværre har det ikke været muligt at 
komme til stævne og få andre klub-
ber på besøg pga. Corona.  Dejlig, 
når man kommer om torsdagen til 
træning og mødes med et smil. Vi 
er stadig 3 hold - et D og 2 B hold. 
Mellem 15 og 20 personer hver gang. 
Dejligt, der er nogle som holder ved.
Vi gør alt for at gøre opmærksom på 
os selv.

Ved frivillige fredag i år 2020 har vi 
haft inviteret fra idræt Samvirker, 
Svend Aage Dyrholm og Karin S 
Hansen for at hører, hvem er de 
og hvad kan vi bruge hinanden til. 
Desværre deltog bestyrelsesmedlem 

for Handicappede i Idrætssamvirket 
ikke. Den daglige leder i Haderslev 
hallen Børge F Koch, der også sidder 
i byrådet, har også deltaget. 

Bowling
Bowling er en aktivitet, der foregår 
på Haderslev Bowling Center, og der 
spilles én gang om måneden, søndag 
eftermiddage i forår og efteråret.  

Antallet af fremmødte i aktiviteten 
bowling er næsten kun de 6 personer, 
der er fast. Bowlingpriser er stadig 
80.- kr. for 2 timer – og 50.- kr. for en 
enkelt time. Normalt er prisen 240 kr. 
pr. time uden sko leje. Det ville være 
sørgeligt, hvis bowling ikke ville være 
en af foreningens aktiviteter vi kan 
komme til. 

Klem Å
Foreningen, har gemmen mange år 
haft klubbladet Klem Å. Formålet 
er, at medlemmer og andre som får 
vores blad, ser hvad der sker i for-
eningen og får kendskab til, hvem 
vi er. Det er vigtigt for bestyrelsen, 
at medlemmerne har lyst til at skrive 
til bladet. 

Hvad gør vi fremover? Alle indlæg 
er velkommen også fra din ferie eller 
andre gode oplevelser. 
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Så husk, bladet er med til at støtte 
bustransport til hockey. 

Hjemmesider
I 2017 har Allan Henriksen lavet vores 
flotte hjemmeside, www.haderslev-
handicap.dk samt har lært mig op. 
Jeg har efterhånden fået lært de 
mest nødvendige ting for at kunne 
holde foreningens hjemmeside godt 
opdateret. I løbet af sommeren tager 
jeg kontakt til Allan Henriksen, for 
at holde et opdateringsmøde. Jeg 
vil sammen med den kommende 
formand se på den. Foreningen er 
ligeledes synlig på Facebook, hvor 
vi har en lukket gruppen som hedder 
Hal Hockey og Floorball for dem med 
særlige behov. Samtidig har forenin-
gen en åben gruppe, hvor alle kan 
se, hvad der sker i foreningen. Den 
hedder H.H.I. – Foreningen for dem 
med særlige behov

Synliggørelse og foreningens
medlemstal
Foreningen har ligesom i de for-
gangne år forsøgt at synliggøre sig i 
lokalsamfundet, og det synes jeg ikke 
er lykkedes så godt. Når man laver 
pr. i byen, i hallerne og på f.eks. STU 
kommer der ikke nogen nye. Alt i alt, 
bruger vi mange kræfter på at laver 
meget pr. og lige lidt hjælper det.

Medlemstallet i foreningen, har været 
nogenlunde stabilt. Ca. 50 medlem-
mer. 

For foreningen drejer det sig jo fort-
sat om at få fat i dem, med særlige 
behov, der har lyst til at dyrke idræt – 
og bestyrelsen er åben over for ideer, 
der kan fremme denne sag til gavn 
og glæde for foreningen. Hvor er de 
med særligt behov henne?

Bestyrelsen
Vi har en god bestyrelse. Vores 
møder er rigtigt gode, vi har nogle 
rigtig gode debatter, hvor alle del-
tager. som de nu selv mener tiden 
tidlader det. De fleste af os er på 
arbejdsmarkedet ½ eller heldags. 
Vores møder foregår om aftenen med 
en dagsorden med mange punk-
ter. Vi har arbejdet med at lave en 
struktur, hvor beslutningerne tages 
hurtigere. 

Mit ønske er derfor, at den kom-
mende bestyrelse kan forsætte i den 
retning og få endnu et godt og posi-
tivt år, 

Økonomi
Bestyrelsen har brugt mange kræf-
ter på at søge om midler, til at holde 
medlemsgebyret nede. Dette års 
regnskab ser godt ud. Håber der ser 
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lige så godt ud til næste år. Efter skift 
til Danske Bank år 2020 er jeg posi-
tivt og godt tilfreds med sammen-
arbejdet. Bestyrelsen vil forsat være 
opmærksom på foreningens øko-
nomi. Der har ikke været kontingent 
stigning i 12 år. Bestyrelsen mener 
heller ikke der skal være nogle i år. 
Der bliver også ydet en stor arbejds-
indsats fra vores regnskabsfører og 
bilagskontrollant. Bilagskontrollan-
ten sørger for, at regnskabet bliver 
set igennem med kritiske øjne. En 
stor tak for det. Vi skal huske på, 
at det er frivilligt arbejde. Bestyrel-
sen vil gerne her sige tusind tak til 
Flemming Rasmussen og Preben 
Schmidt og Svend Aage Jørgensen 
for den store hjælp, som de yder 
ganske gratis for foreningen.

Haderslev Kommune
For handicapidrætten er det selvføl-
gelig af betydning, at der opereres 
i en større kommune, hvor der vil 
være flere foreninger, der tilbyder 
idræt til mennesker med særlige 
behov. 

Der har tidligere været afholdt møder 
med en række handicapidræts-
foreninger i Haderslev Kommune 
sammen med handicapidrætskon-
sulenten i Parasport 2 gange om 
året for at drøfte handicapidrættens 

vilkår. Dette har ikke været mulig at 
afholde siden år 2019 pga. Corona.

Holdningen var blandt handicap-
idræts foreningerne at fastholde og 
fortsætte deres aktiviteter som hidtil. 
Vi er enige om, at der er plads til os 
alle, og vi kan nu støtte hinanden i 
at give flest mulige og bedst mulige 
tilbud til handicappede borgere i 
Haderslev Kommune. 

Afslutning  
Der skal lyde en stor tak for en fin 
indsats og samarbejde. Vores træ-
nere, ledere og praktiske hjælpere, 
de har igen gjort et kæmpe stykke 
arbejde ude blandt vores medlem-
mer på idrætsstederne. Der er leve-
ret kvalificeret træning, hjælp til at 
klare strabadserne og ikke mindst 
godt humør. En tak til alle de skoler 
og haller som vi har haft kontakt til.  
Desværre mangler vi, at de lokale 
aviser vil synliggøre vores forening 
noget mere. Tak til sponsorer og 
bidragsydere i øvrigt. Sidst, men ikke 
mindst en tak til klubbens medlem-
mer og ledsagere. Uden jer var der 
ingen forening. I er med til at skabe 
klubben og ånden – og den kan vi 
godt være stolte af.

Som Formand vil jeg hermed også 
takke for den store opbakning med-
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lemmerne og bestyrelsen har givet 
mig i den forgangene år. Det har 
stadig været mange store udfor-
dringer som Formand, men også et 
spændende år, Jeg håber på, at der 
i det kommende år vil være større 
opbakning til foreningens aktiviteter, 
så der også fremover vil blive mere 
liv i foreningens aktiviteter.

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

Med disse ord vil jeg gerne slutte min 
beretning med at udtrykke mit håb 
og ønske om, at H.H.I – Foreningen 
for den med særlige behov, fortsat 
må være en naturlig del af områdets 
samlede idrætsudbud i Haderslev 
Kommune. 

V/Formanden Mogens Jensen
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En mand, (som ikke er helt ung længere) er i gang med at dyrke body-
building i en sal, da han får øje på flot 25-årige pige. Han spørger en 
træner, som går rundt: Undskyld. Hvilken maskine skal jeg bruge, 
hvis jeg vil imponere den flotte pige, dér. Du skal nok prøve Dankort 
automaten ude ved indgangen. 

Brug ikke din Gps når du skal finde hen til kirkegården, det er ikke 
rart at høre ”du har nået din destination”.

Hør lille Ole, den stil om din hund, du har afleveret, er helt magen 
til den, jeg fik af din storebror sidste år. Jamen, vi har jo også den 
samme hund.  

Først siger de, at alkohol måske kan uskadeliggøre Coronavirus. Så 
siger de, at rygere ikke er så hårdt ramt. Nu siger de, at direkte sollys 
kan dræbe Coronavirus. Så hvis I ser mig i bybillede splitternøgen, 
pissefuld og en cigaret i munden, så bland jer udenom. Jeg prøver 
blot nogle vigtige videnskabelige eksperimenter af. 

Konen: jeg har en sæk tøj jeg gerne vil donere. Manden: hvorfor 
smider du ikke bare det ud det er nemmere. Konen: Men alle de fat-
tige og sultende kan virkelig få gavn af det. 
Manden. Skat - alle de, der passer dit tøj, sulter 
ikke. Manden er pt. ved at blive behandlet for 
kraniebrud.

Faderen, hvad har du tænkt dig at jeg skal sige 
til din karakterbog? Sønnen, det du plejer, at det 
vigtigste er man er, at man er sund og rask.

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

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
www.lindab.dk

v/ Lone Pedersen
Storegade 8

6100 Haderslev
Tlf. 25 72 09 79
www.lonep.nu

https://www.siaps.dk
http://www.lindab.dk
https://www.lonep.nu
https://www.top-glas.dk
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