
z

Generalforsamling
Kristelig Handicapforening 2020



z

Dagsorden
1.Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år 

3. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab 

4. Drøftelse og godkendelse af beretningerne og regnskab 

5. Valg til bestyrelsen. På valg er Helga Sønderby og Karsten Rughave Sørensen (begge modtager 

genvalg) 

6. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor Forslag om genvalg af Brandt revision, Aarhus 

7. Indkomne forslag 

▪ 1. Fastsættelse af kontingentet for det kommende år i henhold til paragraf 3, stk. 2. (Fortsættelse af 

nuværende kontingent, 250,- pr. person / 400,- pr. par) 

▪ 2. Vedtægtsændringer. Se www.k-h.dk/forslag-til-vedtaegtsaendringer/ 

8. Eventuelt 

9. Afslutning af årsmødet
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Årsberetning
Kristelig Handicapforening 2020
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Menneskesynet er udfordret

Hvor vi i den klassiske velfærdsstat så det 

enkelte menneske som noget, der har værdi i 

sig selv, er værdien i dagens Danmark en 

funktion af, hvad den enkelte kan bidrage 

med. Fællesskabsmennesket er afløst af det 

opportunistiske menneske, hvis gøren og laden 

skal styres af økonomiske tilskyndelser. Det er 

en grundlæggende ændring af 

menneskesynet, og vi nærmer os en situation, 

hvor man gør Luthers skræmmebillede – det 

indkrogede menneske, der er sig selv nærmest 

– til idealforestillingen.

Professor emeritus Jørn Henrik Petersen i  

Kristeligt Dagblad den 28-2-2020
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Corona-pandemiens 
konsekvenser 

o Restriktioner

o Aflysninger

o Færre indtægter
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Tillidskrise på 
handicapområdet

▪ Dokumenteret af Det Nationale Forskningsråd

▪ Stigende overvågning

▪ Folkevalgte bør melde ud, hvis der ikke er dækning for servicelovens 

formuleringer

▪ Social- og ældreminister Astrid Krag har igangsat en grundig evaluering, som 

skal afdække målgrupper og tilbud på det specialiserede socialområde 
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KH som værdimærkør

• Borgernes 

nederlagsfornem-

melser handler ikke 

kun om manglende 

bevillinger. Måske 

hænger ens liv ikke 

sammen på et mere 

eksistentielt og 

følelsesmæssigt plan 

• Behov for fokus på de 

etiske og eksistentielle 

dimensioner 
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Retten til frit boligvalg

• Kritisk fokus på de private bosteder 

• Kan føre til en forringelse af borgernes mulighed for at kunne vælge eget hjem 

• Politikerne skal fortsat give selvejende institutioner og andre ikke-offentlige 

tilbud rimelige vilkår
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Genvalg til Lev’s 
hovedbestyrelse

• Kristelig Handicapforening har behov for ressourcestærke partnere

• Tove Søgaard er genvalgt til Lev’s hovedbestyrelse 
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Synlighed i folkekirken

▪ Målet er, at alle familier med et handicappet barn får kendskab til 

Kristelig Handicapforening
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• Østdansk pendant til Forældrenetværk: Autisme og Tro (Vest) 

• Fokus: Økonomisk bæredygtighed
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Ny medlemsstrategi skal udvikles

• Hvad ønsker vi at tilbyde 

vores medlemmer?
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Udvikling af kommunikation

• Ny hjemmeside en succes

• Modernisering af 

medlemsblad

• Ny podcast-kanal 
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Den teologiske profil

▪ Behov for at styrke 

profilen

▪ Teologisk 

kompetence

▪ Religionspædago

gisk kompetence

▪ Relevante 

udgivelser
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Tak til alle jer, der yder en indsats for at mennesker med udviklingshandicap kan 

leve i et samfund og en kirke, som vil møde dem med værdighed og respekt. 


