
Beretning til Generalforsamling 31. marts 2022  

Selvom jeg har stået her før, og aflagt årsberetning, så føles det lidt som at gøre det igen for 

første gang…  

Sidst jeg stod her var i 2019. Dengang pralede jeg selvfølgelig også med detaljer om 

bestyrelsens arbejde og bedrifter. Siden gik der Corona i den… Og vi måtte aflyse konferencen 

i sidste øjeblik i 2020. Og valgte i slutning af 2020, at en konference i 2021 heller ikke ville 

være realistisk at gennemføre.  

MEN nu står vi her! Og vi er glade! Og har selvfølgelig ikke bare ligget på den lade side… Vi har 

deltaget i adskillige arbejdsgrupper, workshops, arrangeret webinarer, været i tæt dialog med 

vores konsulenter i DS og meget mere.  

Ingen tvivl om, at arbejder på et felt, der er i fokus. Og jo desværre med god grund. Men vi har 

som nævnt været med – og holdt op til ilden. Vi fik i september 2020 udgivet en kronik i 

Politiken, hvor vi fortalte om vores syn på udfordringerne på handicapområdet – og stillede os 

op med åbne arme ift. videre dialog og samarbejde… Vi står stadig med åbne arme!!  

Som nævnt der er sket meget – og jeg vil ikke liste alt op. Men vi er med, vi forsøger at gøre os 

synlige og deltage hvor vi kan. Det er ikke altid, at vi i bestyrelsen selv sidde inde med den 

nyeste eller specifikke viden, og her har vi udnyttet jer – og resten af faggruppen. Og det skal I 

have tusind tak for! Vi er her jo kun qua jer! Så TAK fordi I liker, deler, kommenterer og 

bidrager på vores Facebook-side. Bliv endelig ved med det. Dejligt, at I melder jer, når vi har 

brug for jeres kloge bidrag        

OG ja, ros kan man jo aldrig give for meget af. Så selvfølgelig også TAK til bestyrelsen. I er 

nogle skønne, kloge og engagerede mennesker! Nu er vi tilbage igen – fysisk samlet, og klar til 

at give den endnu en skalle. Og med den opbakning vi har fået på dette års konference, er vi 

fortrøsningsfulde og optimistiske ift. vores videre arbejde. OG glæder os allerede til næste års 

konference        

Vi har oplevet mandefald af naturlige årsager – nye jobs, barsel og pension. Så vi glæder os til 

at kunne byde nye bestyrelsesmedlemmer velkomne. Sammen gør vi en forskel på 

handicapområdet!!  

 

 



Det var beretningen for denne gang. Er der spørgsmål til beretningen eller bestyrelsen i det 

hele taget, står bestyrelsen naturligvis til rådighed ift. besvarelse – nu og senere. I er altid 

velkomne til at komme med input og spørgsmål til os.  

 

Og der hænger en seddel på væggen med mulighed for at komme med ris, ros og gode input 

og forslag til næste års konference, arrangementer i løbet af året mm. Hold jer endelig ikke 

tilbage        

 

På vegne af Handicapfaggruppens bestyrelse:  

 

Bente Elton Rasmussen 

Formand  

 


