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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Formålet med Dansk Landsforening for Hals- og Mundhuleopererede - DLHM - er at samle strubeløse, delvist
strubeløse, mundhuleopererede, permanente kanylebærere samt andre med funktions nedsættelse efter
operation eller stråleterapi i mund- og halsområdet.
DLHM yder derudover vejledning og rådgivning i forbindelse med operation og revalidering og hjælper med
kontakt til offentlige myndigheder samt udbreder kendskabet til de påførte handicaps og behandlingsformer,
herunder samarbejder med konsulenter på området.
DLHM medvirker endvidere til afholdelse af kurser og konferencer og samarbejder med relevante partnere i
de nordiske lande.

Begivenheder i 2017
I foråret deltog to repræsentanter fra DLHM ved det norske og svenske landskursus og deres 50års jubilæer,
der blev holdt i henholdsvis Sandefjord, Norge og Göteborg, Sverige.
Midt på sommeren holdt vi selv landskursus i samarbejde med Taleinstituttet og Hjerneskadecenter i Aalborg
og årsmøde, sluttende med generalforsamling i Vingsted. På generalforsamlingen blev vedtægterne ændret,
så alle medlemmer har fået stemmeret og kan vælges ind i hovedbestyrelsen.
Efterårskonferencen blev afholdt i begyndelsen af november. Lokalforeningernes vedtægter blev opdateret og
der blev talt om landskursus 2018.
Landskursuset i Vingsted 2018 bliver i samarbejde med Taleinstituttet & Hjerneskadecenter i Aalborg.
Som vanligt deltager vi i Danske Handicaporganisationer - DH - repræsentantskabsmøde der i år blev holdt i
Kolding.
Kræftens Bekæmpelse - KB - inviterer til en række møder i patientstøtte afdelingen, hvor vi deltager med en
eller to repræsentanter, de fleste møder ligger på Strandboulevarden og så enkelte ude i kræftrådgivningerne
rundt om i landet..

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet

Landsformand
Britt Prangsbøll

BERETNING FOR LOKALFORENING FREDERIKSBORG/KØBENHAVN
14 Marts var første gang i 2017 hvor startede med noget at spise og der efter gik over til at holde
vores generalforsamling hvor beretning og regnskab for 2016 blev godkendt
På valg var Hanne og Jørn de blev begge genvalgt
11April
Havde vi besøg Morten fra Simonsen og Weel hvor han viste mange ting og var rigtig god til at svare
og rådgive på de spørgsmål der kom
20Maj
Kl 0915 stod 29 glade personer på havnekajen og var klar til at gå om bord på skibet til øen Ven
09.30 afgik vi på turen over serverede de morgenmad med hvad der til høre kl 11.00 ankom vi til
Backviken hvor der holdt en bus som i første omgang kørte os op på nordspidsen af øen til gamla sct
ibs kirke hvor der var en flot udsigt til København og hele bugten til Helsingør vi kørte der fra kl12.00
gik turen ned til et hotel hvor vi spiste alt godt fra det svenske bord der blev også tid til at gå en tur i
den flotte park, inden vi blev hentet, for at blive kørt op til Uranienborg
Hvor vi blev delt op i to hold, så blev vist rundt og fik fortalt en hel del om Tycho Brahe i kirken som
var blevet lavet om til udstilling og en tur under jorden hvor man fik set hele stjernehimmelen 15.45
blev vi kørt ned til båden, så vi kunne komme tilbage til Havnegade. Da vi kom om bord var der kaffe
med kage kl18.00 var vi hjemme og vi ønskede alle en god sommer.
Sidst i juni var det årsmøde i Vingsted
19 September blev det tid til vores årlige på Øresund med spisning og hygge vi blev ikke så mange
grundet sygdom, men vi var dog 15
20 Oktober var det så vores store bankospil hvor Jørn og Hanne igen havde fået en masse gaver en
god aften med 8 spil og et afrytnings spil vi blev 35 den aften og nogle gik med en and andre med en
flæskesteg andre gik tom hændet hjem.
28 november
Juleafslutning med masser af mad, som vi denne gang fik ude fra. Under spisningen var der en af
medlemmerne Bodil som skænkede en masse gaver, det blev ved lodtrækning efter hun havde haft
sin første udstilling af de flotte malerier hun laver mange af vores medlemmer var med og købte. Der
var også pakkespil om alle de gaver, vi alle havde med.
Dejlig afslutning for alle os der var der 32 glade mennesker gik hjem og vil sagde på gensyn i 2018
Formand Henning Kirkegaard

Årsberetning fra DLHM Roskilde Lokalforening 2017
Tirsdag d. 10/1 Sct. Maria Park
Claus Gerløv kom og demonstrerede hjælpemidler fra FAHL og Kapitex.
Altid godt med en opdatering.
Vi fik kaffe og kage og en masse god snak.
Tirsdag d. 14/2 Sct. Maria Park
GENERALFORSAMLING hvor der ikke skete de store ændringer. Bestyrelsen fortsatte uændret endnu
et år og fortsat med den særlige aftale at tage 1 år ad gangen og se hvordan det går.
Torsdag d. 16/3 kl. 13.00 på Hotel Menstrup Kro ved Næstved
I år skulle vi prøve noget nyt, så årets teatertur blev en revytur på Menstrup Kro hvor vi nød
Revyraketten.
Ulla Jessen stod i spidsen for et hold skuespillere og musikere der leverede latter og hygge. Vi nød de
forskellige numre og gode skuespilpræstationer og følte os godt underholdt.
Inden forestillingen blev der serveret: Svinekam stegt som vildt og hjemmelavet is med couliss og
frugt. Vi var enige om at vi fik meget for pengene, da kuvertprisen incl mad var det samme som vi
betaler for en tur i Cirkusrevyen.
Vi var 12 af sted og havde en rigtig dejlig dag.
Tirsdag d. 16/5 på Gavnø Slot ved Næstved
Det stod egentligt ikke kortene at dette skulle blive en vellykket tur: Først måtte jeg med kort varsel
flytte datoen en uge frem, da jeg skulle på et vigtigt kursus. Da dagen endeligt oprandt, stod regnen
ned i stænger….
Men alle mødte op iført deres bedste humør og praktisk tøj med paraplyer.
Vi startede med at spise frokost på Cafe Tulipanen. Masser af dejligt smørebrød som vi havde
vanskeligt ved at spise op. Vi snakkede om den skønne park og alleén der har en fantastisk historie.
Imens var vejret blevet tåleligt, og vi gik på tulipanjagt i parken. Heldigvis viste det sig, at pga. det
kolde forår stod tulipanerne netop nu på det højeste, og vi havde en fantastisk tur rundt i parken,
hvor vi skulle forsøge hver især at vælge den smukkeste tulipan. En nærmest umulig opgave, og
mange af os skiftede mening flere gange undervejs.
Men motion skal ikke overdrives, så vi vendte tilbage til Cafe Tulipanen og fik kaffe med dejlig kage.
Således genopfyldte gik turen til selve slottet, hvor vi først nød den smukke slotskirke, og derefter de
restaurerede værelser og den imponerende malerisamling.
TAK til Jer alle der var med for det FANTASTISKE humør I medbragte, og som beviste, at vejret ikke er
vigtigt når man er i godt selskab!
Tirsdag d. 13/6 : 3-amts tur.
Kort efter indløb en dejlig invitation til 3-amts-tur på dejlige Møn arrangeret af Storstrømsklubben.
Igen måtte flere af os igennem forskellige trængsler for at komme frem, idet nogle rendte ind i en
stor trafikulykke og andre punkterede et dæk på vejen. Alle kom vi dog hele frem til sidst. Først en
meget spændende tur på Møns Klint og GeoCenter Møn. Efter en god ostemad og masser af lagkage
fik vi en omfattende rundvisning, der gav os meget større udbytte af turen end hvis vi bare selv
havde gået rundt. Herefter var der tid på egen hånd, og de sejeste var en tur nede af klinten og ikke
mindst op igen.

SÅ trængte vi også til at få noget mad i skrutten, og det fik vi i rigelige mængder på Restaurant
Klintholm i Klintholm Havn. Et super hyggeligt sted med en omfattende buffet. Vi spiste til vi næsten
trillede derfra, men det var også virkeligt godt.
Tak til Storstrømsklubben for en rigtig dejlig dag. I er virkelig hyggelige at være sammen med.
Tirsdag d. 24/10: Bankospil i København Som tidligere år var vi inviteret til Bankospil hos
lokalforeningen Frederiksborg-Hovedstaden. 4 aktive fra foreningen deltog og startede med lidt mad
og efterfulgt af banko. Det forlyder at der blev slæbt mange dejlige gevinster med hjem i, så det var
virkelig den lange køretur værd.
Lørdag d. 11/11. Besøg på det ny restaurerede Roskilde Museum
Vi havde en virkelig dejlig og hyggelig dag på det ny-restaurerede Roskilde Museum, hvor vi blev vist
rundt af en guide og ført gennem den lokale Danmarkshistorie for Roskilde og omegn. Museet
rummer mange lokale fund og beretninger, og vi kunne sagtens brug en dag mere og gå rundt i de
mange rum.
Men efter rundvisningen skulle vi spise på det tilhørende spisested ROMUS der lå i samme bygning,
og det viste sig at være så smagfuldt og hyggeligt at vi sad der og hyggede i flere timer til vi skulle
hjem. Vi kommer helt sikkert igen til denne dejlige restaurant.
Tirsdag d. 5/12: Julefrokost.
I år holdt vi vores julefrokost i cafeen på Skovbo Golfklub.
Vi havde et rekordstort fremmøde på 19 deltagere og fik en eftermiddag i rigtig god og varm
stemning.
Værtinden på stedet satte nogle meget dejlige rammer for arrangementet, og servicerede os med
dejlig hjemmelavet mad. Selv om vi kun havde bestilt få retter fik vi alle mere end rigeligt og de 2
mandelgaver landede hvor de plejer, så der var ikke meget overraskelse i det.
Vi spillede pakkeleg hvor der i år var ekstra mange pakker, så nogle fik 3 og 4 pakker og alle fik
mindst 1 pakke med hjem.
En virkelig dejlig eftermiddag og jeg gik derfra med stor taknemmelighed over vores lille forening og
alt det gode vi har sammen.
Tak til alle der deltaget i vores arrangementer i årets løb. Sammen er vi stærkere.

Årsberetningen for Vestsjælland 2017
Året startede med en generalforsamling i februar på hyldevangen i Tuse hvor vi
mødte op hele bestyrelsen, og da der ikke var mødt andre op var
generalforsamlingen hurtig overstået og alle valg var genvalg så gik vi over til lidt
hyggelig samvær med lidt og spise og drikke.
Derefter drøftede vi hvad vi skulle prøve at lave her i år og blev enig om kun at vi ville
holde en julefrokost og så afvende en indbydelse til 3amts turen fra Storstrøms
Klubben
18/5 Var Lokalforeningen inviteret ind til Atos i Holbæk hvor de præsenterede deres
nyeste produkt.
I år var det Storestrøms Klubben der afholdt 3 amts turen den gik til Møens Klint
hvor vi mødes ved Geocenteret kl.13,00. Kl.14.30 fik vi en guidet tur i geocenteret
der tog ca.1 time. Dereer Var der mulighed for at gå en tur på klinten. Vi mødtes
efterfølgende på Klintholmhavn hvor vi fik en aftenbuffet kl.18 på Restaurant
Klintholm.
13/9 Fik Vestsjællands Klubben igen en indbydelse fra Atos, denne gang havde de
udvidet temaet til også at indeholde mad og bowling, i Slagelse bowlingcenter.
Så fik vi indbydelse til en temadag i Roskilde den 6 oktober som var arrangeret af
Anne Binger-Jakobsen og Carina Schøndorff
Så kom vi frem til julefrokosten som blev holdt på Bromølle Kro den 9. december her
var vi så heldig at vi var 11 der deltog

Formandens beretning. DLMH.Lokalforening Fyn og øerne.
Vore tilskudsansøgninger gik fint og vi er nu i gang med at tilbagerapportere og sige tak!
Så for at tage det sjove først vil jeg nævne de arrengementer som vi har afholdt i årets løb.
Et besøg og rundvisning på T V 2 var en stor oplevelse og en forårsplatte på Rude 11 var heller ikke så
ringe!
Odense Sommerrevy kunne også få smilet frem på alles læber og at vejret samtidig viste sig fra den
allerbedste side gjorde kun det hele sjovere.
I november besøfte vi Gartneriet Rosborg , 55.000 m2 drivhuse så selv i December kunne vi gå i
skjorteærmer. Her sluttede vi af på Fangel kro med stegt flæsk op persillesovs.
Julefrokosten d.12 dec. statede lidt kedeligt med at vi mindedes tre af vore medlemmer som alle var
afgået ved døden, men da maden kom på bordet og sanghæfterne kom frem fik vinogen hyggelige
timer sammen.
Envidere inviterede Atos os til informationsmøde med deres nye produkter d. 7 Juni.
Vi var kun få som deltog i dette, muligvis P G A ferietiden.
Men Atos kunne samle lidt flere intereserede da de inviterede til Bowlingafetn d.6 dec.
Til begge disse to arrengementer blev der sendt brev ud til medlemmerne fra Atos uden atvi dog så
ret mange ”nye” ansigter.
Og mens vi er ved Atos så har de nu overtaget alt salg og distrubition af hjælpemidler. Overdragelsen
er gået uden problemer for vore medlemmer.
Til efterårskonferansen d.31/10 deltog Ebbe og Ebbe.
Vedtægtsændringerne gik stort set ud på at tilpasse vedtægterne således at Passive medlemmer
også kunne bestride tillidsposter.
Ordet Revisorer blev erstattet med Bilagskonsulentet som ikke er juridisk ansvarlige. En
statsautoriseret revisor fra landsforeningen kan dog forlange at se lokalregnskabet.
Så blev det pressisret at . Formand og mindst et best. Medlem vælges på lige årstal mens kasserer og
øvrige best. medlemmer på ulige årstal.
Og så kom ”Ebberne”på banen og helt op i det røde felt.
Det var det ubegribelige sløseri M H T kontingentbetaling. Som det står nu kan man faktisk betalenår
det passer en På girokortet står der GERNE INDEN DEN D 15/2.
Man kan således bare betale når det passer en!
Lidt efter lidt vandt vi gehør hos nogen af de andre lokalforeninger men landsforeningen var ikke
umiddelbart villige til at ændre på denne svævende dato, så vi forberedte landsforeningen på at der
fra Fyn ville komme et lovændringsforslag hvor der stod BETALES SENEST D. 1 FEBRUAR.
Det sidste chok i medlemssagen var at man faktisk opererede med 2 medlemslister!
Den som den vi sædvanligvis fik tilsendt var der navne på som hverken jeg eller konsulenten havde
kendskab til, og da jeg bad om en hvor det fremgik af hvem og hvor mange som vitterlig havde
indbetalt deres kontingent, Ja så var denne liste pludselig minimeret en del!
De som manglede på denne liste kunne muligvis stå på en liste med restansemedlemmer!!!!!
Derfor er det simpelthen nødvendigt at der bliver strammet op på dette.
Vi kan jo komme i den situation at vi i vore ansøgninger opererer med medlemstal som slet ikke
passer.

Det kan godt blive en sjov generalforsamling i 2018!
Vi har fået genoptrykket vor vor lokalfolder og de er delt ud til Konsulenten , Taleinstituttet og på
OUH.
De blev modtaget godt alle steder så nu håber vi på at de når frem til de rette personer.
Vi har fået lov til at selv kontakte nyopererede hvis nogen skulle ønske det.
Vor konsulent har slet ikke de samme muligheder (økonomi) til at foretage sig så meget som førhen ,
desværre.
MHT lokaler ser I at der er sket noget nyt. Beboerhuset i Slåenhaven var på grund af Joan og Bents
tilhørdsforhold i boligforeningen og da ingen af dem er medlen hos os mere har vi valgt at skifte til
Seniorhuset her i Toldbogade men der vil ikke komme de store ændringer.
Vi har før opfordret medlemmerne til at sende deres mailadresser til os så vi derved kunne komme I
lidt billigere kontakt med dem og denne opfordring gælder stadig!

Årsberetning for 2017
Lokalforeningen VESTKYSTEN har 34medlemmer incl. 12 støttemedlemmer.
I 2017har der været afholdt følgende arrangementer:
Den årlige generalforsamling blev afholdt d. 15. marts. Beklageligvis deltog kun 8 medlemmer incl.
bestyrelsen.
Kasseren samt revisoren var på valg, og kasseren blev genvalgt medens Erik Permin blev valgt som
revisor.
Herefter ser bestyrelsen såledesud :
Formand: Birgit Wøhlk
Bestyrelsesmedlem :Lis Hansen
Kasserer:Carl-Johann Ryser
Revisor:Erik Permin
Som bekendt stoppede Simonsen & Weel som forhandler af hjælpemidler fra Atos, som selv overtog
forhandlingen i Danmark. I den forbindelse har Atos afholdt 2 møder for lokalforeningen for at
informere om deres produkter.
3 medlemmer var visiteret til Landskurset i Vingsted, og derudover deltog 2 medlemmer i Årsmødet
samme sted.
2 medlemmer deltog i DLHM´s Efterårskonference i Vingsted.
Det årlige julearrangement blev afholdt d. 6. december på Restaurant Parken med deltagelse af 15
medlemmer.
Birgit Wøhlk
Årsberetning for året 2017 fra Lokalforening Midt/Vest
Årets første arrangement var som sædvanlig lokalforeningens generalforsamling, som blev afholdt i
Herning Frivillig Center. 16 personer deltog, heraf 3 personer for første gang.

Inden generalforsamlingen blev der serveret smørrebrød øl/vand.
Valg til bestyrelsen var lidt af en opgave, da ingen medlemmer er interesseret i bestyrelsesarbejde.
Formanden aflagde årsberetning og kasserer fremlagde regnskabet, begge dele blev godkendt.
Hilda Skovborg var på valg modtog genvalg på den betingelse at hun ikke vil have nogle af posterne
formand eller kasserer.
Benny Vittrup modtog ikke genvalg, men da der ikke var nogen der ville stille op til bestyrelsen, og
sidste udvej var at nedlægge klubben, ville være lidt ærgerlig.
Benny Vittrup påtog sig hvervet som formand og kasserer for 1.år, og så håbe at der er nogen der vil
tage over ved næste generalforsamling i 2018.
Fredag den 4.august var vi på den årlige udflugt til Tange El Museet - 17 personer deltog.
Der var bestilt en guid til en spændende rundvisning.
Dagen sluttede med Wienerschnitzel på Ans Kro. Til de personer der bor længst væk blev der
udbetalt 150,00 kr. til benzin (5 personer.)
Benny Vittrup deltog i efterårskonferencen i Vingsted, flere blev spurgt om de kunne tænke sig at
komme med, nej fra alle. Det er ærgerligt at der ikke er mere interesse.
Årets sidste arrangement, var den årlige julefrokost og bankospil. 21 personer deltog.
Afdelingsleder for kommunikationscenter i Herning – Birgit Kjølhede Ramsgaard og talepædagog
Elena Kirkegård og Jørn Egon Bisgaard Hede deltog i arrangementet.
Dagen startede med en god frokost, herefter fik Birgit Ramsgaard og Elena Kirkegård ordet, vi fik en
orientering om hvad de kan tilbyde og hvordan vi kan bruge kommunikationscentret.
Der har været et problem med kommunikationen mellem nyopererede og lokalforeningen, det skulle
der nu være rådet bod på.
Det blev aftalt at formanden fremover får oplysning om nyopererede, så de kan blive orienteret om
lokalforeningen, og hvad den kan tilbyde og har af arrangementer.
Herefter var der bankospil, alle havde medbragt en gave til 30,00 kr. foreningen havde sponseret 5.
gaver a. 100,00 kr.
Efter spillet var der kaffe og kage og tid til en snak over bordene.
Efter en hyggelig eftermiddag var det tiden til at sige farvel, med ønsket om en glædelig jul og et
godt nytår.
Der er i 2017 kommet 3 ny opererede til.
P.B.V.
Benny Vittrup

Lokalforeningen ”Nordjylland”
Årsberetning 2017

Der er blevet afholdt 8 arrangementer i ”Lokalforeningen Nordjylland” i 2017 hvor deltagerantallet
har ligget mellem 18 og 27 personer og det må siges at være meget flot i forhold til at vi kun er godt
66 medlemmer her i Regionen.
Vi startede året i februar med en aften hvor Viggo som er strubeløs fortalte om hvordan man levede
under små kår på landet i 30 og 40 erne og det blev en meget spændende aften.
Vores årlige Generalforsamling blev holdt som vanlig i marts. Den blev holdt i god ro og orden og
uden de store kampvalg.
April måned var Johnny Sort på besøg og han holdt et foredrag om sit liv som handicappet. ”Det er i
faldet, du finder dine vinger”.
I maj var vi på en guidet rundvisning i ”Fjordbyen” i Aalborg
Sommerudflugten gik til Skulpturparken i Blokhus og Rhododendron parken i Brønderslev . Det blev
igen en dejlig dag for vores medlemmer.
I oktober var vi på besøg hos Danmarks Radio Nordjylland hvor vi blandt andet overværede en del af
en udsendelse.
I november var Claus fra kapitex på besøg.
I december afholdt vi vores årlige julestue. Det var Kirsten og Kai som stod for indkøb af maden og
det måtte siges at være en god ide for den smagte herligt.
Året igennem er der holdt flere bestyrelses og planlægnings møder. Så en stor tak til bestyrelsen og
andre der har været med til at trække læsset i den lille forening.
Formand
Steen Møller

