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I skrivende stund er sommeren slut og efteråret vendt tilbage med mange dage med regn og blæst ja nogle vil nok spørge om vi har haft sommer i Danmark i år overhovedet. DMI har ihvertfald
udtalt at vi har haft en af de vådeste somre nogensinde.
Efteråret er også tidspunktet hvor vi holder vores årlige generalforsamling, hvor vi gør status over
det år der er gået og tager fat på nye arbejdsopgaver for det kommende år.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og lige netop din mulighed, som medlem af
Brugerklubben, for at påvirke det arbejde der sker dagligt, for at forbedre vores allesammens BPAordning.
Udover at gøre status over det forgangne år - skal vi også i år tage stilling til en vedtægtsændring.
Vi har igennem året drøftet kravene for at være medlem af Brugerklubben og om disse krav skal
tilpasses for at imødekomme den virkelighed vi står i idag.
Konkret har vi tænkt på om man kan være medlem af Brugerklubben hvis man har uddelegeret sit
arbejdsgiveransvar til en anden virksomhed eller forening? Bestyrelsens holdning er klar - vi mener
at man sagtens fortsat kan være medlem af klubben sålænge man er bosiddende i Aarhus. Som
medlem af Brugerklubben har man til hensigt at støtte foreningens arbejde via sit kontigent og
derved mulighed for eventuelt deltagelse i arbejdet.
Et andet relevant emne har været fordelingen af bestyrelsesposter affødt af ovenstående
vedtægtsændring. Vi har ikke ville sætte kvoter for fordelingen af poster i bestyrelsen, altså om 50%
af posterne skulle være besat af arbejdsgivere med ansvaret selv. Den diskussion ønsker vi at tage
op på sigt - såfremt der skulle opstå foranledningen heraf. Vi mener at det vigtigste i bestyrelsen er
at man er drevet af arbejdet med at forbedre vilkårerne for BPA-ordningen - og det er ikke
nødvendigvis afhængig af om man har overgivet arbejdsgiveransvaret.
Beslutningen om at ændre disse vedtægter er ikke en vi kan tage i bestyrelsen alene - hvorfor vi vil
opfordre så mange af jer som muligt til at møde op til generalforsamlingen og være med til at tegne
klubbens fremtid. I medlemmer er jo brugerklubbens højeste myndighed og det er jer der
bestemmer!
Vi vil gerne opfordre alle medlemmer til at overveje om man ville stille op til en bestyrelsespost.
Der er altid brug for kræfter i bestyrelsesarbejdet og der er mange varierede opgaver at tage fat på.
Der kan derfor findes en opgave/post der passer til den enkelte forudsætning - det vigtigste er at
man er drevet af at ville forbedre forholdene omkring BPA og ville skabe gode aktiviteter og
rammer for vores medlemmer.
Vi ses til generalforsamlingen!
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