
Årsberetning for 2020.

På bestyrelsens og egne vegne, vil jeg gerne byde alle velkommen til årsmøde i 
lokalafdelingen, hvad end du deltager fysisk i vores møde eller om du sidder hjemme og er
med på teams. Det betyder meget for bestyrelsen at der bliver bakket op men vi er også 
fuldstændig klar over, at lige i år, er der nok en del der ikke deltager grundet corona 
situationen hvilket vi selvfølgelig har stor forståelse for. Vi, i bestyrelsen synes nu også, 
det her er et ret besynderligt årsmøde, da vi jo reelt intet har foretaget os siden sidste 
årsmøde der lå tilbage i september 2020, men overholde reglerne skal vi – og gør vi – så 
derfor afholder vi årsmøde i dag, selvom vi også forventer, det vil være hurtigt overstået. 
Men velkommen og tak til jer der er dukket op. 

Normalt, er beretningen her, et tilbagekig på året der er gået og en fortælling om, hvad vi 
har lavet i lokalafdelingen, men corona situationen har desværre påvirket, at vi ikke har, 
kunne afholde arrangementer og derfor, er der heller ikke afholdt bestyrelsesmøder. Jeg 
må erkende, at jeg slet ikke har fingeren på pulsen med, hvor meget arbejde der er 
foregået lokalt, i DH (Danske Handicaporganisationer), men jeg vil nu alligevel sende en 
tak til de frivillige, der er med ude lokalt, og arbejder for at gøre en forskel. Jeg håber, at I 
snart kan komme tilbage til jeres poster og være med til at gøre en forskel især i forhold til 
kommende valg der venter.

Jeg vil gerne sende en stor og inderlig tak til bestyrelsen for, at I stadig er her. Desværre 
er der sket meget på det frivillige område her under corona epidemien, hvor rigtig mange 
har forladt deres frivillige arbejde, der tænker jeg vi er heldige, at det ikke er hvad der er 
sket hos os, og forhåbentlig, vender hverdagen snart tilbage til det normale og forhåbentlig
har denne lange pause gjort, at alle glæder sig til at komme i gang med arbejdet igen. Men
stor tak til bestyrelsen for, at I er her endnu.

Vi har som sagt ikke afholdt nogen møder, de sædvanlige møder i foreningen som 
formandsmøde og delegeret forsamling har også været aflyst, regionsmøder det samme 
og af samme årsag, har vores DH frivillige heller ikke holdt nogen erfarings møder. 

Det er lidt sjovt at se tilbage på nu, at vi i sommers sidste år, arrangerede ”Corona pizza 
party” som vi ville afholde i september 2020, fordi det så ud som om, epidemien var ved at 
vende og vil ville fejre, at vi atter kunne mødes til cafe aften. Sådan gik det bare ikke og 
mere end et halvt år er gået, men nu lysner det, og vi har arrangeret corona pizza party 3. 
juni hvor vi glæder os til at se en masse medlemmer og forhåbentlig bliver det startskuddet
til, at vi igen fast kan holde cafeaften.



Som I måske husker, så lukkede cafeen vi var på i Helsingør, i december 2019 og vi 
rykkede til Cafe Nissen i Espergærde. I Hillerød har vi i en periode været på cafeen ”Dalle 
Valle” men det var en af dem, der bukkede under, under corona og den er derfor lukket. 
Så desværre, skal vi endnu en gang finde ny cafe i Hillerød men vi har hørt, der i efteråret 
2021 kommer en ”Flammen” som vi har kig på, måske kan bruges. Men lige nu, må I have 
tålmodighed med cafe i Hillerød.

Noget, som vi dog nåede at deltage i inden der igen kom en masse restriktioner var 
landsindsamlingen hvor der til trods for corona, blev samlet en masse penge ind til 
forskning i sclerose. Til jer der deltog, bidrog eller på en eller anden måde hjalp til, stor tak 
for jer og jeg håber, alle vil sætte kryds i kalenderen til 12. september 2021 hvor vi igen 
skal på gaden og jeg tør godt sige, at det bliver en vigtig dag, for corona situationen har 
bestemt også betydet meget i forhold til indsamling af penge generelt også i vores 
forening. Heldigvis, har jeg forstået, at eventen ”You go girl” indbragte mere end forventet 
så det var jo super fantastisk og forhåbentlig, kommer cykelnerven afsted til Frankrig i år 
som de jo gik glip af, sidste år. 

Et nyt tiltag, der dog ikke kommer her fra lokalafdelingen, er foreningens månedlige online 
møder som der er blevet taget rigtig godt imod. For nogen, vil det endda nok være 
nemmere, at sidde hjemme og logge på computeren end at skulle afsted til et fysisk møde,
så der er da også noget positivt at berette på den front. 

Nu ser vi frem på en tid, der forhåbentlig nærmer sig det normale og forhåbentlig, bliver 
årsberetningen næste år, med lidt mere kød på. 

På bestyrelsens og egne vegne, vil jeg sige tak for endnu et år i Lokalafdelingen 
Nordsjælland Øst og med tanke på det sidste års situation, vil jeg sende et ”pas godt på jer
selv” til jer alle.


