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Danske Handicaporganisationer – Næstved 

v. formand Jytte Bo Nielsen          

Telefon: 25 12 04 64, E-mail: dh-naestved@handicap.dk 

https://handicap.dk/lokalafdelinger/sjaelland/dh-naestved 

  

     Næstved, d. 24/5 2021 

 

Kære forening     

 

Har I i jeres forening aldrig undret eller bekymret jer over besparelser eller noget, som 

foregår i forvaltningen eller i kommunens institutioner, plejehjem, skoler ect. ? 

 

Snakker I i jeres forening aldrig om, at noget kunne/burde være anderledes i Næstved 

kommune af hensyn til jeres medlemmer ? 

 

Har I i jeres forening slet ingen ønsker til Næstved kommune, af hensyn til jeres 

medlemmer ? 

 

Hvis I svarer   jo  til ovenstående spørgsmål, så tilmeld jer til DH's Årsmøde og få en plads i 

DH Næstved. (husk indstillingsblanket) 

  

I har brug for os - Vi har brug for jer 

 

Vi har brug for jeres viden/erfaringer/problematikker, så vi også kan arbejde for jeres 

forening/vanskeligheder/handicaps i DH Næstved og i relation til Næstved kommune. 

 

Formålet med DH-afdelingen er at formidle samarbejdet mellem DH's 

medlemsorganisationer (også jeres forening) på kommunalt plan og søge at fremme fælles 

interesser.  

 

DH-afdelingens kerneopgave er at søge indflydelse på de politiske beslutninger i 

kommunen, som vedrører handicapområdet. DH Næstved har 5 repræsentanter i Næstved 

kommunes Handicapråd – de 5 repræsentanter formidler/modtager 

viden/ønsker/problematikker osv. på vegne alle vores underliggende foreninger - også 

jeres. Der er kommunevalg i år og dermed skal også nedsættes et nyt Handicapråd. I DH 

Næstved har vi et ønske om, at repræsentere handicap bredest muligt. 

 

Vi ved, at de fleste bestyrelser i foreningerne har rigeligt at se til, med arrangementer for 

medlemmerne. Fortvivl ikke - eneste krav til den stemmeberettigede person i sender til 

Årsmødet er: Vedkommende skal være medlem i jeres forening og bosiddende i 

Næstved kommune. 

Det er en fordel, at have politisk interesse/forståelse. 

I kan sende lige så mange repræsentanter/observatører i vil, men kun een stemmeberettiget 

og stedfortræder. Send gerne flere – jo flere vi er, jo bedre. (repræsentanten har nogen at dele med) 

Disse skal indsende eller medbringe underskrevet "Tilslutningserklæring" (vedhæftet: 

tilslutningserklæring - skabelon). (Nuværende repræsentanter skal ikke medbringe ny tilslutningserklæring) 
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I år er der valg til formandsposten. Undertegnede har været formand siden 2018, men vil 

gerne ligge alle mine ressourcer i kerneopgaven og står derfor fast på, at træde tilbage. (Vi 

sikrer god støtte til ny formand) Vi har brug for kandidater. 

Kandidaten behøver ikke at være organisationens repræsentant/suppleant i 

afdelingsbestyrelsen. Der kan indstilles kandidater, der ikke er bosiddende i 

kommunen. Kandidaten behøver ikke være til stede på årsmødet for at blive valgt. 

Interesse for handicap og politik, organiseret og struktureret er en fordel for en kommende 

formand for DH Næstved. (Vedhæftet: Indstillingsblanket – skabelon) 

 

 

Hvis Årsmødet vedtager, at der skal nedsættes Forretningsudvalg, så ønsker vi også meget 

gerne kandidater til denne post. Her gælder også Kandidaten behøver ikke at være 

organisationens repræsentant/suppleant i afdelingsbestyrelsen. Der kan indstilles 

kandidater, der ikke er bosiddende i kommunen. Kandidaten behøver ikke være til 

stede på årsmødet for at blive valgt. 

 

  

Indkaldelse 
 

 

 

Der indkaldes hermed til Årsmøde i DH Næstved j.f. afdelingsvedtægternes 

§4, https://www.handicap.dk/lokalafdelinger/dokumenter-blanketter  : 

 

Torsdag, d. 24. juni 2021, kl. 19.00 til ca. 21.00 

I Frivilligcenter Næstved, Farimagsvej 16, 4700 Næstved i Folkerummet 

 

Forslag som ønskes behandlet på Årsmødet skal sendes til dh-naestved@handicap.dk senest 

torsdag d. 3. juni 2021.  

 

Indstilling af kandidater skal sendes til dh-naestved@handicap.dk senest torsdag d. 3. juni 

2021. Bemærk, der skal vælges ny formand og evt. medlemmer til forretningsudvalg. 

 

Program:  

kl. 19.00 – 19.15 Velkomst - registrering og indsamling af indstillingsblanketter 

kl. 19.15 – 21.00 Årsmøde jf. vedtægterne  

                                                                                                                     

Tilmelding - Senest torsdag, d. 3/6 2021 til dh-naestved@handicap.dk. Herefter vil 

dagsorden og kandidatliste blive fremsendt. 

 

Husk underskrevet tilslutningserklæring. 
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Deadlines:  

Indsendelse af forslag, som ønskes medtaget på Årsmødet: torsdag, d. 3. juni 2021  

Indstilling af kandidater til formandspost: torsdag, d. 3. juni 2021 

Indstilling af kandidater til forretningsudvalg: torsdag, d. 3. juni 2021 

Tilmelding til årsmøde: torsdag, d. 3. juni 2021 

 

Venligst 

 

Jytte Bo 

Formand - På vegne DH Næstved 


