
Hjerneskadeforeningen Vestsjælland 

Bestyrelsens beretning, som blev godkendt på generalforsamlingen på Værkerne den 16. januar 2020 

Indledning 

Hvert år, når bestyrelsen sætter sig sammen for at skrive beretningen om, hvad der er sket i vores lokalafdeling i 
det år, vi netop har forladt, får vi den tanke, at kan der virkelig være gået et helt år igen. Men det er jo rigtigt 
nok, for 2019 er blevet til 2020. Og når vi kigger på billedgalleriet på vores hjemmeside, kan vi jo genopleve alt 
det, vi har foretaget os sammen. Og den er god nok, og så er opgaven den samme som hvert eneste år, nemlig at 
få ”kogt” fællesskabet i lokalafdelingen ned på skrift.  

For at starte lidt med os fra bestyrelsen 

Alt det arbejde, som bliver udført lokalt, udføres ulønnet og frivilligt. Det er sandt og det skal vi jo skrive under 
på, når vi søger penge til årets arbejde. Og vi skal huske på både at rose og anerkende alt det, som I frivillige både 
i bestyrelsen, i caféerne og i alt arbejdet, at I giver noget af det mest kostbare, I har, til foreningen og til 
medlemmerne af lokalafdelingen. I giver os jeres tid, og uden den ville bestyrelsen samlet set ikke kunne udføre 
det, vi sætter i gang i årets løb. 

Vi taler tit om, at der skal søges midler, så vi kan tilbyde aktiviteter, arrangementer, ture og rejser til en pris, så 
alle har en mulighed for at deltage. Det er vi i bestyrelsen hele tiden opmærksomme på, men som nævnt er den 
tid, som vores frivillige ”investerer” i arbejdet mindst lige så vigtigt. Så en kæmpestor tak skal I alle sammen have 
for jeres indsats.  

Det handler for bestyrelsen både at leve op til de krav, der er til en lokalafdelings drift. Der er ganske simpelt 
nogle administrative krav, som skal opfyldes af os, og vi har på den måde et stort ansvar for at gøre tingene 
ordentligt og efter de regler og krav, der stilles til os. Her kan vi nævne, at regnskabet skal føres, så alt stemmer, 
og vi skal hele tiden kunne fremvise dokumentation for, at vi har check på økonomien. Både overfor vores 
hovedforening og overfor de offentlige myndigheder er der krav om, at alt skal stemme på kroner og ører, og at 
det kan dokumenteres, at de midler, som vi har at arbejde med, bliver brugt til de formål, de er søgt og bevilget. 

Bestyrelsen har i 2019 sørget for, at der er det nødvendige fokus på dokumentation vedrørende dette ved at 
inddrage flere frivillige medarbejdere i kassererens arbejde. Det betyder, at overblikket og arbejdspresset for 
vores kasserer er blevet lettet og at der er indført nye arbejdsgange, som støtter kassererens arbejde.  

Vi må også her omtale den nye persondataforordning (GDPR), som er vedtaget for at vi alle kan føle os trygge når 
det gælder behandlingen af de data, der findes rundt omkring om os alle. Det er er fint formål, men ærligt talt 
har det krævet meget tid og en stor arbejdsindsats for os i bestyrelsen at sikre os, at der ikke ligger persondata 
ubeskyttet i vores systemer bl.a. på vores PC-ere og på papir.  

Formålet med GDPR-loven er helt sikkert godt, men den gør det til et større arbejde og meget svært og 
tidskrævende at styre en lokalafdeling som vores. Men tak til alle, der gør en indsats ”bag det hele” for at sørge 
for, at alt er i orden i vores lokalafdeling. Vi sætter stor pris på alt det, som I gør både i hverdagen, på 
bestyrelsesmøder og -seminarerne. 

Der er brug for alle i det lokale arbejde – og vi kan hele tiden bruge flere frivillige hænder 

I januar måned 2019 blev Hjerneskadeforeningen Vestsjælland inviteret til en nytårskur for og med erhvervslivet 
i Sorø Kommune. Det viste sig, at vi var blevet indstillet til en pris, Fyrtårnsprisen, som blev uddelt til en frivillige 
forening / organisation og en erhvervsvirksomhed. Og i 2019 var det os, der modtog Fyrtårnsprisen i Sorø. Den 
pris er vi meget stolte af at have fået. 
 
På generalforsamlingen sidste år her på Værkerne i Sorø drøftede vi, hvad vi ville have fokus på i 2019. Det var  
ture og rejser, foredragsrækken på Kongehavecentret, pårørendearbejde med fokus på information, rådgivning 
og bisidning, det gennemgående projekt (lokal uddannelse og udvikling) med støtte fra DHs lokalpulje og endelig 
aktiviteter i caféer o.a. - herunder eventuelt opstart af ny café på Kongehavecentret. 
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Bestyrelsen er glad for og stolt over, at det sammen med vores frivillige er lykkedes at ”komme i hus” med 
samtlige projekter. Kort resumeret har vi været på mange spændende udflugter, ture og rejser.  

Foredragsrækken i Slagelse på Kongehavecentret blev gennemført med stor tilslutning. Vi har både i Sorø og i 
Nykøbing Sjælland samlet pårørende hele året og har støttet hovedforeningens pårørendearbejde.  

Rådgivnings- og bisidderarbejdet er udvidet betragteligt, og vi ser frem til at hovedforeningen tager initiativ til at 
tilbyde både træning, støtte og kurser på disse felter. I marts måned gennemførte vi en velbesøgt 
hjerneskadekonference på Musholm Konferencecenter med støtte fra Danske Handicaporganisationers 
lokalpulje og endelig blev der som planlagt oprettet en månedlig aftencafé på Kongehavecentret i Slagelse. Så 
bestyrelsen kan melde ”fuldt hus!” vedrørende planerne for 2019. 

Og alle disse aktiviteter kræver som tidligere nævnt, en frivillig indsats. Derfor er bestyrelsen hele tiden på jagt 
efter nye frivillige. I vil derfor kunne læse i planen for 2020, der også skal drøftes her på generalforsamlingen, at 
et vigtigt fokus for bestyrelsen i 2020 bliver hvervning af flere frivillige medarbejdere til det daglige arbejde og 
fordelingen af opgaverne på flere hænder.  

Fortsat fokus på de pårørendes - de ufrivillige frivilliges - retssikkerhed 

Hjerneskadeforeningen blev oprettet for snart 35 år siden med det formål at rette et fokus på de forhold, som 
både ramte OG pårørende har, når en hjerneskade rammer familien. Vores stifter, Aase Engberg, som selv var 
pårørende, lagde i sit arbejde ikke skjul på, at den nye forening skulle stå på flere ben: den skulle lyde støtte til og 
tilskynde til målrettet forskning i hjerneskader, den skulle kunne yde den nødvendige rådgivning både 
lovgivnings- og sundhedsmæssigt til medlemmerne og til samfundet generelt og desuden give både pårørende 
og ramte muligheden for at kunne mødes gennem at skabe gode og trygge fællesskaber for medlemmerne lokalt.  

Vi i lokalafdelingen i Vestsjælland har altid ment, at disse fokusområder, som Aase og hovedbestyrelsen dengang 
satte som mål for vores indsats, stadig er ligeværdige og aktuelle her 35 år efter stiftelsen. Og det glæder os, at 
der i samfundet – ikke mindst i det år, vi netop har forladt - er kommet et meget større fokus på de pårørendes 
forhold og herunder ikke mindst på de pårørendes retssikkerhed. Det er dokumenteret, at der er et stort behov 
for, at der lovgivningsmæssigt arbejdes videre på at give de pårørende og derigennem hele den ramte familie, 
bedre muligheder for at komme videre i en hverdag, hvor hjerneskaden fylder meget. 

De mange eksisterende og de nye initiativer i 2019 fortsætter i 2020 

Som I har hørt og kan læse i denne beretning, yder den slet ikke retfærdighed overfor den store indsats, der 
lægges her i lokalafdelingen både i hverdagen, til fest og i forbindelse med alle arrangementerne. Beretningen 
her fortæller kun en smule om alle de forskellige aktiviteter, der har haft og vil fortsætte i alle de fem kommuner, 
Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Sorø og nu også på Kongehavecenteret i Slagelse.  

Det er lykkedes bestyrelsen af få etableret et samarbejde med Sorø Kommunes Sundhedscenter, som vi har 
arbejdet på i flere år. Lokalafdelingen støttede op om det nye Folkemøde i Sorø, som gentages i 2020, hvilket var 
starten på et helt nyt samarbejde med Sundhedscentret. Også samarbejdet med Regionshuset i Sorø er blevet 
tættere, Det er alt sammen netværksdannende initiativer, som på sigt vil være til gavn for kendskabet til 
Hjerneskadeforeningen, arbejdet lokalt og for medlemmerne. 

Som en del af handleplanen for det kommende år ser vi frem til gode oplevelser sammen, og i det 
handicappolitiske arbejde glæder vi os til hjerneskadekonferencen på Musholm Konferencecenter tirsdag den 5. 
maj, som også i år støttes af DHs lokalpulje. Vi er utroligt stolte over, at det er lykkedes os at få foreningens 
ambassadør Sanne Salomonsen til at komme sammen med sønnen Victor. 

Så tak for et spændende og aktivt år i lokalafdelingen. 

Der allerede nu tegn på, at der er nok at tage fat på for os alle sammen, så vi må også i 2020 her og nu appellere 
til, at alle jer, der har overskud til det, vil være med til at løse opgaverne. Om du har en time til overs en gang 
imellem eller har lyst til at være med som tovholder, så er der brug for dig.  Vi arbejder for det store mål at være 
med til at skabe bedre forhold for alle familier, der er ramt af en hjerneskade.  

Vi mødes i 2020 overalt, hvor man vil høre om følgerne efter hjerneskader, og hvor man vil møde os 😊 
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