
Det nye foreningsår!
af Formand Jesper Mathiesen

Vinteren er over os. Et nyt foreningsår er begyndt. Brugerklubbens bestyrelse er klar til at tage fat 
på nye opgaver - efter vi har afholdt den ordinære generalforsamling. I har givet os mandat til at 
fortsætte det arbejdet med BPA’en i Aarhus Kommune og vi vil gøre det bedste vi kan for at give jer 
brugere de bedste betingelser til at have ordningen.

Vi vil gerne takke jer alle for den flotte opbakning til vores generalforsamling. Det var rart at se så 
mange af jer og vi kunne endda tage stilling til de nye vedtægter, som nu er gældende fra 14. 
november 2011. Vedtægternes fulde ordlyd kan du se på vores hjemmeside.

Brugerklubben er nu en forening for alle BPA-brugere i Aarhus Kommune. Vi ønsker ikke en to-
deling af medlemsskaren og mener at vi sammen står stærkere. Det var I heldigvis enige med os i.
BPA-ordningen er trods den alder på snart 3 år, endnu ikke fuldt implementeret i Aarhus Kommune, 
med de muligheder som lovgivningen skulle give os. Vi vil derfor fortsætte arbejdet med at sikre 
mulighederne for brugerne, at vælge den rette udbyder. Vi ønsker brugerne et reelt frit valg.
Vi vil også fortsætte det veletablerede samarbejde med de andre brugerklubber i Danmark. Vi kan 
lære meget af hinanden og sammen påvirke lovgiverne med en langt højere stemme, end de enkelte 
brugerklubben kan. Jeg kan i den forbindelse også nævne at vi har fået en ny brugerklub i Danmark. 
Brugere fra Assens, på Fyn, har netop startet en forening for borgere med BPA.

En ting er det politiske arbejde. En anden er, at vi gerne vil blive bedre til at udøve 
kursusvirksomhed for jer brugere, som vedtægterne også foreskriver. Der har ikke været mange 
arrangementer i 2011 og de ganske få der har været, har været på grænsen til aflysning pga. lav 
tilslutning. Et enkelt på Caritas blev helt aflyst.
Årsagerne hertil kan være mange. Vi vil dog gerne lære mere om det og vi vil primo 2012 søsætte 
en elektronisk medlemsundersøgelse (på papir til dem der ikke har adgang til pc og internet) da vi 
gerne vil blive klogere på, hvad vi som forening kan tilbyde jer, både af emner til nye 
arrangementer, men også om de praktiske omstændigheder med lokale, forplejning, mv. kan 
forbedres, så vi fremover kan lave nogle spændende og velbesøgte kurser for jer! I vil få nærmere 
besked når undersøgelsen igangsættes.

Slutteligt vil jeg gerne opfordre jer til at tage kontakt til bestyrelsen, hvis du har spørgsmål, ønsker 
eller brug for vejledning, rådgivning. Du kan også skrive en artikel til vores blad eller komme med 
kommentarer til debatten, under de forskellige nyheder på vores hjemmeside på 
www.brugerklubben.dk. 
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