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Formanden tager ordet.
Så er endnu et år gået i BHIC. Jeg synes, det har været et spændende år, da
det jo har været mit første år i klubben og som formand.
Jeg har opdaget, at jeg er kommet til en veldrevet klub, hvor forretningsudvalget fungerer fint med hinanden, også selvom vi er meget forskellige, og selvom
vi mange gange alle har noget, vi gerne vil frem med på møderne. Jeg har også
stor respekt for lederne af de enkelte afdelinger i klubben. Jeg synes, der bliver
gjort et stort arbejde for at få de enkelte afdelinger til at fungere til medlemmernes tilfredshed.
Jeg synes dog, og det tror jeg, FU er enige i, at der ind imellem er lidt kommunikationsvanskeligheder mellem FU og afdelingerne, og jeg har i hvert tilfælde
ind imellem lidt svært ved at finde ud af, hvad der sker i de enkelte afdelinger.
Men det vigtigste er jo selvfølgelig også, at der foregår noget i afdelingerne, og
at det er i god dialog med medlemmerne. Så må jeg se, om ikke jeg i det kommende år kan komme rundt og se og følge aktiviteterne med egne øjne. Det vil
jeg forsøge.
På FU-møderne har der været især to sager, der hele året har optaget os. Og
egentlig burde det være nogle små ting, der hurtigt kunne være løst, men sådan
har det desværre ikke været.
Den ene kan kaldes for ”nøglesagen”.
Lone har gennem hele året forsøgt at få styr på, hvem der er i besiddelse af
hvilke nøgler og adgangsbrikker.
Vi har røde, blå, gule og grønne nøgler, samt ikke mindst en guldnøgle til forskellige døre og skabe i vores lokaler.
Derudover har et stort antal nuværende, men også tidligere medlemmer og lede-

re adgangsbrikker til hallen og svømmesalene.
Det er ikke nemt at holde styr på, men Ballerup Kommune har nu engang
indført et adgangssystem for at spare personale, og jeg vil hermed opfordre
til, at vi i de enkelte afdelinger er omhyggelige med, hvem der har hvilke brikker og hvortil, samt ikke mindst husker at meddele til Lone, når en ”brik-ejer”
stopper og ikke bare overlader brikken til en anden.
Det kan også få juridisk betydning, idet den person, der oppe på rådhuset har
kvitteret for brikken, hæfter for både brik og evt. skader, der er sket i den tid,
hvor brikken er registreret som værende brugt aktivt.
Dette er senest konstateret for nyligt, da en brik registreret her i klubben har
været den aktiverede brik i et tidsrum, hvor en gummistøvle har været sat i
klemme i en dør. Brikken var på rådhuset registreret til en tidligere leder her i
klubben, og den nuværende ejer af brikken har ikke sat den omtalte gummistøvle i klemme.
Jeg håber, at vi meget snart kan få det sidste på plads i vores interne registrering af, hvem der er i besiddelse af hvilke brikker. Det vil ikke mindst glæde
Lone, der så kan koncentrere sig mere om andre ting.
Den anden sag, der har taget lang tid, er bassinprøver.
Her er det Ballerup Kommune, der har været langsommelige. Jeg har personligt rykket mange gange, for at der skal ske noget, men når der er flere end en
person, der skal inddrages, så er det kommunale system desværre ikke altid
lige smidigt.
Nu er der dog ved at ske noget. Indholdet er klarlagt, og prisen for at deltage er
klarlagt, og der mangler nu bare, at vi får udmeldt, hvilke datoer bassinprøverne bliver afholdt.
Men vi har også oplevet glædelige ting i løbet af året.
Kenneth blev udtaget til EM i boccia, men mente ikke, at han var i form til at
deltage, og så spillede økonomien også en rolle, så derfor blev det desværre til
et afbud. Det var selvfølgeligt kedeligt, men jeg synes, det er flot, at Kenneth
blev udtaget af DHIF til at repræsentere Danmark.
Så er både Maria og Daniel blevet udtaget til NM i boccia i Sverige i maj måned,
og de deltager.
Det er ikke billigt at deltage i sådan et mesterskab, da der jo også skal personlig
medhjælper med, og desværre har DHIF ikke så mange penge, og derfor yder de
kun et symbolsk tilskud.
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Heldigvis har en ansøgning til TEAM-Ballerup betydet et tilsagn om at dække
1/3 af udgiften, og der er selvfølgelig sendt andre ansøgninger om tilskud, så
Maria og Daniel ikke skal have mange penge op af deres egen lomme.
Også her synes jeg, vi kan være stolte over, at vi har medlemmer her i klubben, der er udtaget til at repræsentere Danmark ved internationale mesterskaber.
Vi har haft kontakt til OK benzin selskabet om at blive godkendt som forening til at modtage penge fra benzinsalg under overskriften ”støt lokalsporten”.
Vi er blevet godkendt, og hvis man tilmelder sig ordningen og får et særligt
benzinkort til OK benzin, så tilfalder der BHIC 6 øre pr. tanket benzin. Hvis
man så endvidere modtager olie eller strøm fra OK, så stiger beløbet til 12 øre
pr. tanket liter benzin.
Jeg vil selvfølgelig opfordre til at bruge OK, der i øvrigt er et billigt selskab,
og som betaler skat her i landet.
Brugsen i Skovlunde støtter også lokalsporten, og jeg har netop talt med
brugsuddeleren om, hvorvidt BHIC er værdige til at modtage støtte herfra.
Det mente han absolut, vi er.
Der udvælges nogle gange om året 3 lokale foreninger med et godt formål,
der så kæmper om at være mest egnede til mest støtte og så efter nogle måneder får udbetalt et tilskud.
Så har vi fået en regning fra Ballerup Kommune om betaling af gebyr for
erhvervsaffald.
Endnu et eksempel på, at når der er flere forskellige i kommunen, der skal
samarbejde, så går det ikke altid lige nemt.
Vi har jo ikke noget erhvervsaffald, men da vi har et CVR nummer, så er
vi nogle steder registreret som en erhvervsvirksomhed.
Vi er selvfølgelig efterfølgende blevet fritaget.
Børneattester for alle ledere, der har med børn og unge at gøre, er i orden
og blevet godkendt.
Så er Ballerup Kommune en ud af 14 kommuner, der er med i et fælleskommunalt samarbejde om idrætsaktiviteter for børn og unge med handicap. (Er beskrevet på side 8)
Vi havde en hyggelig fødselsdagsfest med mange deltagere. Ja – der var så
mange, at vi faktisk sad lidt klemt.
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Til gengæld så måtte vi desværre aflyse årets udvalgsaften den 25. oktober
på grund af for få tilmeldte.
Det er lidt ærgerligt, da denne aften jo bl.a. er for, at foreningen viser sin aneranerkendelse af vores medlemmer af udvalgene for deres indsats i løbet af året.
Men det kan være, at vi skal ændre lidt på formen, og er der nogen, der har
gode ideer, er man velkommen.
Jeg tror, jeg vil slutte her, da det jo ikke er meningen, at hele aftenen skal gå
med beretningen, men inden jeg slutter, vil jeg gerne sige tak til alle de frivillige og lønnede trænere og ledere, der er uundværlige for BHIC.
Og så vil jeg takke FU for et godt samarbejde gennem året. Jeg synes, vi har
haft nogle gode møder med livlig debat, men også med fokus på at nå nogle
gode resultater for BHIC.
Jeg håber, at resten af FU er enige med mig i, at vi har haft et godt og spændende år.
Det er jo ikke god skik at nævne nogle frem for andre, men da vi jo har 2 medlemmer af FU, der har ønsket at blive afløst, vil jeg gerne sige særlig tak til
Hanne og Maria som henholdsvis kasserer og sekretær for jeres indsats gennem årene for BHIC.
I har begge været, om ikke uundværlige, så meget tæt på.
Hanne, jeg håber, at vi stadig ser dig i klubben i årene frem over, men sygdom
er ikke noget, vi selv er herre over.
Og Maria, du bliver jo ikke til at holde væk fra klubben, så jeg ved, at vi også
i årene fremover vil se dig rigtig meget, bare ikke som sekretær.
Så jeg vil slutte med at sige jer begge meget stor tak for jeres arbejde for BHIC.
Det var ordene herfra, men jeg er, og resten af FU er selvfølgelige parate til at
svare på spørgmål eller komme med yderligere kommentarer.
Tom Sch. Nielsen
Formand for BHIC.
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B.H.I.C.s bestyrelses sammensætning

Formand, HB og FU
Tom Nielsen
Salbyvej 18
2740 Skovlunde
Tlf. 44 91 75 01
tni@balk.dk

Kasserer, HB og FU
Grethe Larsen
Vårbuen 80
2750 Ballerup
Tlf. 44 65 06 84
Mobil 20 53 12 60
gla1@outlook.dk

Sekretær, HB og FU
Lone Larsen
Magleparken 168, 2.th.
2750 Ballerup
Mobil 52 88 19 45
lonelarsen.bhic@gmail.com

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Lone Thomsen, HB og FU
Bispevangen 112
2750 Ballerup
Tlf. 44 65 23 47
Mobil 29 61 00 58
Lt-lone@mail.dk

Michael Eriksen HB og FU
Elbagade 57 1. tv.
2300 København S
Tlf. 32 59 45 47
Mobil 60 62 32 47
mictve@yahoo.dk

Ole Froholdt
Suppleant til FU
Snogegårdsvej 157
2800 Søborg
Mobil 22 88 81 31
ole_froholdt@yahoo.dk

Se vores hjemmeside på Internettet på www.bhic.dk
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BALLERUP HANDICAP IDRÆTS CLUB
Egebjerg Bygade 127 A 2750 Ballerup
Stiftet den 17. marts 1976
Autister idræt / Parkskolen
Formand og HB medlem
Birgitte Mogensen
Saxtorphsvej 4
2500 Valby
Mobiltlf. 51 92 88 17
Bir_hansen@hotmail.com

Autister svømning / Parkskolen
Formand og HB medlem
Jesper Blankenborg
Lillemosevej 10
2800 Kgs. Lyngby
Mobil 40 13 46 57
blankenborg@privat.dk

Boccia
Formand og HB medlem
Susanne Iskov
Skovgårdsalle 151
3500 Værløse
Tlf. 44 48 48 31
Mobil 40 32 32 28
iskovjensen@gmail.com

Fodbold
Formand og HB medlem
Martin Grindsted
Skyttestien 26
2860 Søborg
Mobil 26 64 40 36
nowhereshines@gmail.com

Gymnastik
Formand og HB medlem
Leo Andersen
Baltorpvej 89. 1.
2750 Ballerup
Tlf. 44 97 43 65
leoandersen@mail.tele.dk

Svømning / Lundehaven
Formand og HB medlem
Birgitte Suhr
Lundagervej 39
2740 Skovlunde
Tlf. 42 77 06 69
bsuhr3@gmail.com

Tandem
Formand og HB medlem
Tove Krog
Lindbjergvej 29
2750 Ballerup
Tlf. 44 97 43 78
Mobil 30 11 43 78
tovekrog01@gmail.com

Nyhedsbrevet udkommer april og september.
Indsendelse af materiale kan ske til Rikke, rikke.jackie.hansen@youmail.dk
i Microsoft Word 97-2003 udgave
Deadline til næste blad er 8. september 2014

Redaktionen
Kirsten Hansen
Brydegårdsvej 37
2760 Måløv
Tlf. 44 97 79 21

Rikke Hansen
Egebjerg Bygade 131 st.tv
2750 Ballerup
Tlf. 44 66 84 60
rikke.jackie.hansen@youmail.dk

Leo Andersen
Baltorpvej 89 1.th.
2750 Ballerup
Tlf. 44 97 43 65 / 29 27 12 38
leoandersen@mail.tele.dk

Tove Krog
Lindbjergvej 29
2750 Ballerup
Tlf. 44 97 43 78 / 30 11 43 78
tovekrog01@gmail.com
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Ballerup Handicap Idræts Club

Referat ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 10. april 2014 kl. 19.00
Deltagelse: 22 personer
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

alg af dirigent
Valg af referent
Valg til stemmeudvalg
Valg til bestyrelse
På valg:
a. Kasserer: Hanne Lühdorf for 1 år
5. Fuldmagt til regnskabsfører, så denne kan få adgang til at se og
printe fra bankkonti.
6. Valg af 1. revisor
7. Eventuelt
Referat:
Tom startede med at byde velkommen.

1. Valg af dirigent.
Lone Thomsen. Lone fremlagde den nye dagsorden, da der var ændringer i forhold
til tidligere udsendte. Det blev accepteret af generalforsamlingen.

2. Valg af referent.
Maria Laursen.
3. Valg af stemmeudvalg.
Emil Iskov & Alice Olsen.
4. Valg til bestyrelse.
På valg:
a. På valg: Kasserer: Grethe Larsen for 1 år.

Valgt

5. Fuldmagt til regnskabsfører, så denne kan få adgang til at se og printe fra
bankkonti.
Generalforsamling vedtog, at regnskabsfører kan få fuldmagt.
6. Valg af 1. revisor Alice Olsen for 2 år

Valgt

7. Eventuelt.
Tom takkede Hanne for det store arbejd. Tom takkede også Hanne, for at hun forttsat vil hjælpe med regnskabet fremover som regnskabsfører.
Tom takkede Maria for, at hun fremover vil hjælpe med at stå for medlemskartoteket.
Leo sagde en stor tak til Hanne for hendes store arbejde gennem tiderne.
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Alice fortalte, at hun havde som revisor set, hvor stort et stykke arbejde Hanne har
lavet gennem tiderne,
Mødet sluttede kl. 19.25
__________________________________________________________________________
Lone Thomsen
Maria Lauersen
Dirigent
Referent




Idrætstilbud
Ballerup Kommune er sammen med 13 andre kommuner i det Storkøbenhavnske område med i en Fælles Kommunal Idrætspulje, hvor opgaven
er at starte og videreføre idrætsaktiviteter for børn og unge med handicap
på tværs af de 14 kommuner.
Aktiviteterne er af meget forskellig karakter og for børn og unge med forskellige handicap.
Hvis man bor i en af de 14 kommuner, kan man tilmelde sig en eller flere
aktiviteter, men de kræver dog, at man som i enhver idrætsforening skal
melde sig ind i klubben og betale kontingent.
Initiativet til at starte nye aktiviteter er alene for at få sat initiativer i gang,
da det er svært at starte sådanne aktiviteter i hver enkelt kommune.
DHIF er i det daglige ansvarlige for administrationen af idrætspuljen, og de
enkelte aktiviteter får økonomisk tilskud i en 2-årig opstartsperiode, hvorefter
aktiviteten skal indgå i en kommunes almindelige aktiviteter med lokale tilskud m.m.
I øjeblikket er følgende aktiviteter i gang under puljen:
Rulleskøjteløb for 8-14 årige i Vallensbæk om lørdagen kl. 13.00-14.30.
Kontaktperson: Heidi Aarestrup, tlf. 2226 4101.
Kampsport i Glostruphallerne om mandagen kl. 18.00-19.00.
Kontaktperson: Ole Sørensen, tlf. 7120 2608.
Kunstskøjteløb for 8-14 årige i Gentofte om torsdagen kl. 14.45-15.45.
Kontaktperson: Anna Frejlev, tlf. 6126 6564.
Løbeprojekt/leg for 7-12 årige i Ordrup om tirsdagen kl. 16.00-17.00.
Kontaktperson: Nicoline B. Hansen, tlf. 2891 4836.
Badminton for såvel fysisk handicappede som personer med udviklingshandicap i alderen 10-25 år i Taastrup om onsdagen kl. 17.30-19.00.
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Kontaktperson: Allan Brand, tlf. 2971 7129.
Skydning for 10-årige og opefter for såvel fysisk handicappede som personer
med udviklingshandicap (integreret på eksisterende hold) i Ballerup på Tapeten
om tirsdagen kl. 17.30-18.30.
Kontaktperson: Bent Kruse, tlf. 2125 8209.
Endvidere afholdes der Vild med Sport (idrætsdag) i Vallensbæk Idrætscenter,
søndag den 5. oktober.
Her kan man enten deltage eller blot komme og se på de mange aktiviteter.
Kontaktperson: Ole Ansbjerg, DHIF, tlf. 2946 5014.
I uge 28 afholdes der Sportsskole.
Kontaktperson: Ole Ansbjerg, DHIF, tlf. 2946 5014.
Jeg håber, at et eller flere af disse tilbud kan give lyst til at prøve, hvad det er, og
skulle det være tilfældet, ønsker jeg god fornøjelse.
Tom Sch. Nielsen,
Formand for Idrætspuljen og BHIC.


Flemming Larsen Malerservic
Roasvej 50
2750 Ballerup
Tlf. 20 93 12 88
E-mail.:jf@larsen.dk

aps.

John Jonsson
Ingevej 24
2740 Skovlunde
Tlf. 61 69 21 46
E.mail.:fjm@firma.tele.dk
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Boccia afdelingens årsberetning 2013.
Året har som de foregående år været et godt år for boccia afdelingen. Vi har
afholdt to regions stævner, hold stævne i foråret, og individuelt stævne i efteråret, derud over har vi også afholdt træningslejr for landsholdet. Stævnerne og
træningslejren har givet et pænt overskud til bocciakontoen. Vi har også solgt
lillebror lodder, som har givet penge til boccia kontoen. Den 31. december 2013
stod der 14.898,74 på boccia kontoen. Det er jo penge, som vi i boccia afdelingen
selv kan disponere over.
Der har til begge regionsturneringer været deltagere med fra BHIC, ligeledes har
der også været spillere med til forbundsmesterskaberne. Ved disse turneringer er
der opnået flotte resultater. Der var tre hold til Malmø Open i 2013, der kom vi
hjem med både guld og sølv, vi behøver ikke at vade i fordelingen af disse. I september var der også spillere til doubel stævne i Sommersted, der blev det også til
flotte resultater.
Stort tillykke til alle.
De ændringer, der var varslet omkring de nye regler, er ikke blevet til noget. Der
er landsmøde i foråret, der vil vi fra BHIC deltage.
Vi fik vores haltid tilbage om torsdagen, det var jo dejligt.
Til sidst vil jeg takke jer for året, som er gået og dermed overgive beretningen til
debat.
Susanne Iskov.
Formand for bocciaafdelingen


Svømning i Lundehaven.
I påsken har der ingen svømning været, men nu er
man i gang igen.

Der er sommerafslutning d. 27. maj 2014, og de sidste svømmedage inden
sommerferien vil være d. 22. maj, d. 26. maj og d. 31. maj 2014.
Sæsonstart er d. 1. september, d. 4. september og d. 6. september 2014.
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Autister Idræt
Vinter 2014
Afdeling gymnastik for
børn med autisme har
i vinterperioden ud over
at lave idræt med de
søde børn, fokuseret på
at rekruttere rekruttere
nye medlemmer til
holdene.
Tidligere har der i afdelingen været medlemmer
nok til at udfylde to hold
men for nuværende er
der kun et hold i
afdelingen.
Derfor har trænerne
lavet en flot og professionel pjece med henblik på at rekruttere nye
medlemmer.
Pjecen er afleveret
relevante steder, bl.a.
til Center for autisme
og til Autismeforeningen, som har kontakt
med de familier og
børn, der vil kunne få
glæde af det gode
tilbud.
Så nu venter vi spændt
på, om det atter bliver
muligt at etablere to
hold i afdelingen.
Pernille Mærsk Olsen
Næstformand
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Svømning for børn med autisme.
I afdelingen glæder man sig over, at der efter en periode med venteliste er
blevet mulighed for at oprette endnu et hold.
Allan de Neergaard har ønsket at ophøre som formand og er blevet afløst af
Jesper Blankenborg, mobil 40 13 46 57.



Fodbold
Ligeså har Bo Kalum ønsket at ophøre som formand for fodboldholdet og er
blevet afløst af Martin Grindsted, mobil 26 64 40 36.


Tanker omkring integrering
v/Leo Andersen
UFC, der er en landsdækkende, selvejende institution under Socialministeriet, forkortet til UFC,
er et udviklings- og formidlingscenter, der
indsamler, bearbejder og formidler viden og erfaringer, samt udvikling på handicapområdet,
søger nye veje og handlemuligheder i arbejdet med handicappede, samt
fremmer handicappedes levevilkår.
Konsulent i UFC Martin Sandø beskriver i bladet Kultur : Fritid : Samfund, fra d. 3 oktober
2005, side 12 med overskriften Handicap og foreningsliv en undersøgelse blandt 1800 foreninger i 5 kommuner, som UFC Handicap gennemførte i 2003, og som viser, at kun 1,0 % af foreningernes medlemmer har et handicap, mod 6,5 % i det omgivende samfund.
Han skriver også, at foreningerne ikke direkte afviser handicappede.
Nogle af de grunde, som Martin Sandø fremfører som grunde til den lille deltagelse, er
At foreningerne ikke er målrettet de handicappede.
At der er fysiske barrierer som trapper, smalle døre, niveauspring m.m.
At der for døve og blinde kan forekomme besværlig kommunikation.
At handicappede ikke føler sig velkommen, accepteret/integreret i foreningen.
================================================================
Mine kommentarer til denne artikel vedr. integrering, 12.04.2014.
Når jeg læser denne artikel om integrering af Martin Sandø her 10 år efter undersøgelsen,
kan jeg ikke lade være med at tænke, at det ikke har ændret sig særligt meget siden.
Integrering er et ord, der er blevet anvendt ret tit efterhånden, for mig ser det ud, som om det
også tit bliver misbrugt.
Artiklen fra Martin Sandø handler om tilgængelighed i foreningslivet for de 3 bedst fungerende handicapgrupper og er fortsat ikke er blevet løst. Debatten vedr. integrering af børn med
autisme og ADHD i folkeskolen er blevet højaktuel. At integrere en minoritet i en majoritet er
idealistisk set meget visionært, specielt når der er store forskelligheder i kultur/baggrund, sprog
og udseende.
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I mange år har der været talt og skrevet meget om integrering af handicappede, der ikke er en
stor homogen gruppe, men består af mange grupper med meget forskellige behov. Ligeledes
er der talt meget om integrering af de mange nye etniske danskere, hidtil uden helt tilfredsstillende resultat for alle nationaliteter.
For at kunne eller blive integreret skal der være en vilje hertil fra begge parter, og der skal være
lige muligheder og rammer tilstede.
For etniske danskere er det sprog, udseende og kulturbaggrund, der er de største forhindringer
for en vellykket integrering. For handicappede er det tilgængelighed, kommunikation og udseende.
En vellykket integrering kan i visse tilfælde være noget, der ligger langt ude i fremtiden. Ja,
måske op til flere generationer. At fremskynde til hurtigere integrering giver efter min erfaring
ikke altid gode resultater, i mange tilfælde bør der ske en langsom ændring i adfærd og forståelse
over for de nævnte forskelligheder. Påbudt integrering kommer der sjældent noget godt ud af.
I nogle tilfælde er jeg tilhænger af omvendt integrering, på den måde at minoriteter startes op
alene med ekstra faglig hjælp og støtte samt frivillige med hjerte udefra, for så herefter at have
opnået de fornødne færdigheder og selvtillid til lettere at kunne blive integreret i en større gruppe.
Fra at bevæge sig i en cirkel om sig selv, hvor man var alene blandt ikke handicappede, kunne
man få den opfattelse at være noget særligt, at man var anderledes og måske skånet derhjemme,,
men hvad man i dag uden for hjemmet ville kalde et oplagt moppeoffer.
Dette er en positiv erfaring i en udvikling, jeg selv har været en del af. Jeg kan nævne 2 eksempler. Samfundet og Hjemmet for Vanføre i København. Her fik fysisk handicappede børn og
unge en uddannelse fra skolestart til svendebrev. Det blev indskærpet, at uddannelsen gennemsnitligt skulle være bedre til os end til andre lignende uddannelser, idet vi skulle ud og bane
vejen for de næste handicappede på arbejdsmarkedet.
Det andet eksempel er Handicap idræts klubber. Her er formålet at tilbyde idrætsaktiviteter for
handicappede, og med et stort ønske om at andre også vil melde sig ind. Modsat de almindelige
foreninger, hvor handicappede godt kan melde sig ind, men hvor der ikke er nogen garanti for,
at man vil føle sig integreret.
Hvis en vellykket integrering skal kunne opnås, som når der tales om autistiske børn i folkeskolen, skal der være den fornødne ekstra hjælp og støtte straks fra skolestart, modsat vil de
første børn blive tabere på dette tiltag.
Leo Andersen.



Ballerup Fodklinik

Lissi Bach
Hold-an Vej 14, 2750 Ballerup
44 65 66 18
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