
Referat af Brugerklubbens ordinære generalforsamling d. 14. november 2011 
kl. 19.00 på Marselisborgcentret, P.P. Ørumsgade 11, 8000 Århus C.

1. Karsten Jühne blev valgt til dirigent.

2. Lars P. Jacobsen blev referent.

3. Formand Jesper Mathiesen fremlagde bestyrelsens beretning, der 
herefter til debat og kommentarer

Vedtægtsændringerne anbefales.
Der er vigtigt, at de med privat firma også har et sted at henvende sig.
Spørgeskema, mere focus på arbejdsmiljø.
Undervise hinanden og hjælperne i det gode arbejdsmiljø.

4. Martin aflagde herefter regnskab, der gav en del undring over et par   
    enkelte poster. Senere opklaret ved kig i bilagsmappen. Det blev 
    indskærpet, at det af regnskabets poster fremgik, hvilke arrangementer 
    der ligger til grund for udgifterne.
    Redaktøren aflagde efterfølgende regnskab vedr. BRUGEREN.

Begge regnskaber godkendt.

5. Indkomne forslag.
Bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændringer.
Nuværende § 2 stk. 1
Ret til at blive medlem af klubben har enhver fysisk handicappet person i 
Århus Kommune, som selv ansætter hjælpere.
§ 2 stk. 2
Som passivt medlem kan optages enhver person med fysisk handicap 
med hjælperordning samt andre med interesse herfor.
Ændres til ny § 2 stk. 1
Ret til at blive medlem af klubben har enhver fysisk handicappet person i 
Aarhus Kommune med en BPA-ordning.
Ny § 2 stk.2
Som passivt medlem kan optages enhver person med fysisk handicap 
med BPA-ording samt andre med interesse herfor.
Nuværende § 3 punkt 2
- at repræsentere medlemmerne og varetage deres interesser over for
    såvel offentlige myndigheder som over for hjælperne og deres faglige 
    organisationer.
Ændres til ny § 3 punkt 2
- at repræsentere medlemmerne og varetage deres interesser over for 

såvel offentlige myndigheder samt instanser, der varetager 
arbejdsgiveransvaret. Ligeledes over for hjælperne og deres faglige 
organisationer.



(Vedtægterne kan læses i sin fulde ordlyd på www.brugerklubben.dk)
Efter en debat, der var positivt stemt, blev forslaget enstemmigt 
vedtaget med det nødvendige flertal = 1/6 af medlemmerne.

6. Der var nogen utilfredshed med et manglende budget.
Efter en del diskussion blev det vedtaget, at den nye bestyrelse har en 
budgetramme på 25.000. Overskrides denne må der indkaldes til 
ekstraordinær generalforsamling. Budget vil blive fremsendt snarest.

    Kontingent fortsat kr. 200,00

7. Der var valg til 3 pladser i bestyrelsen.
Jesper Mathiesen og Martin Albrechtsen genopstillede og blev valgt.
Kasper Lysholt stillede op og blev valgt.
John Frederiksen og Lars P. Jacobsen valgtes som suppleanter.
(Se bestyrelsens sammensætning side 23).

8. Karsten Jühne og Klaus Bach blev valgt som revisorer.
Torben Vegener Hansen blev revisorsuppleant.

9. Eventuelt.
Bestyrelsen bør afholde regelmæssige møder med forvaltningen.
Medlemsmøde: Rejser og rejseforsikring
        ---     Få styr på arbejdsgiverrollen BPA-arbejdsgiver/leder

Århus d. 18. november 2011. 

_----------------------------------------               _----------------------------------
Dirigent Karsten Jühne         Referent Lars P. Jacobsen


