Referat
tirsdag d. 3. juli 2012 fra kl. 17.00 - 22.00 hos
Lars Jacobsen
Sonnesgade 14,1,-12
8000 Aarhus C
Tilstede: Jesper, Lars, Kasper, Marie-Louise, Martin, Heidi
Afbud: John
1.
2.

Velkomst
Godkendelse af referat fra 22.03.2012 (vedlægges)
Referatet godkendes.

3.

Siden sidst
Samtykke-erklæringssagen er gået til ro igen. Aarhus Kommune har udsendt et nyt
brev - hvor de beklager fejlen. Alle brugere skal på ny have en individuel samtykke
erklæring, når Aarhus Kommune går igang med at behandle deres sag.

4.

Forsikring
LOBPA har forhandlet ny forsikring med HANDI-forsikringsservice, for deres
arbejdsledere. Forsikringen dækker mere tidssvarende. Se nyhedsbrev fra LOBPA.
Lars foreslår at forsikringen tages op med Aarhus Kommune på næste møde. Vil
Aarhus betale for de bedre vilkår? Den forsikring vi har nu i Aarhus er særbestemt og
forhandlet på vores vilkår.
Lars kontakter HANDI forsikringsservice forlods og høre dem til forsikringen.

5.

Blåt sygesikringskort
Lars fortæller at hjælpere på udenlandsrejse skal have blåt-sygesikringskort på
rejsen. De kan kun få det blå kort udleveret - når de har kvitteringsbrevet fra
Pensionsstyrelsen.
Martins hjælper fortæller dog, at hun fint kunne bestille kortet.

6.

Utroværdige vikarer
Marie-Louise har 2 gange på et 1/2 år oplevet, at hjælpere udebliver. En af dem med
begrundelsen at vedkommende var fuld.
Marie-Louise tænker om vi kan black-liste de hjælpere, som ikke kan fungere som

hjælpere. Eventuelt black-liste dem allerede efter 2. gang.
Skal tages op med Aarhus Kommune - hvad kan vi stille op i denne sag?
7.

Notat fra KL/DH om forslag til ændring af takstmodel
De andre klubber, hhv. Vejle og Aalborg vil gerne mødes med os sidst i august og
eventuelt komme med et fælles høringssvar desangående.
Møde enten mandag d. 3. - eller tirsdag d. 4. september 13.00 - 16.00.
Notatet fremsendes for en sikkerheds skyld igen til bestyrelsen.

8.

Møde med Aarhus Kommune (d. 16.8.2012 kl. 13.00 - 15.30) + tilrettelægge
dagsorden til fællesmøde på Jægergården
8.1. Punkter til møde med kommunen
8.1.1.Forsikring
8.1.2.Utroværdige hjælpere
8.1.3.Hjemtagelse af brugere - status
8.1.4.Koordinere og planlægge dagsorden til fællesmøde på Jægergården i oktober

9.

Møde med faggruppeklub (d. 5.9.2012 kl. 13.00 - 16.00)
9.1. Punkter til møde med hjælperne:
9.1.1.Spørgeskema - hvordan går det?
9.1.2.Sag mod Aarhus Kommune - om de “hjemmelavede” takster
9.1.3.Utroværdige hjælpere

10. Status på medlemsundersøgelse
Ikke mange nye svar siden sidst!
Der ses dog en generel tendens - mere ikke-BPA-relevant. Spisning er en god idé.
Emner som ansættelse, konflikthåndtering er vigtige.
Vi skal have flere emailadresser på brugerne. Opfordring til at tilmelde sig
nyhedsbrev. Notits i næste blad.
En email er nemmere til at minde folk om vores arrangementer. Sende mail ud en
uge før.
11. Nyt fra udvalgene
11.1. Sikkerhedsforum
Spørgeskema-undersøgelse igangsat blandt hjælpere omkring kursustilbud.
Der arbejdes på en hjælpemiddeldemonstration i slutningen af året, for brugerne.
Muligvis begrænsede antal pladser.
11.2. Redaktionsudvalg
Indkalder snart til møde. Det nye blad er i trykken. Lars får bladet i den
kommende uge. Blandet handler om APV.
11.3. Hjemmesiden
Opfordring på Facebook til at samle mailadresser på jer brugere.

Fjerne begrænsning, så alle kan foreslå og tilmelde nye medlemmer i gruppen.
12. Økonomi
Intet nyt.
Nye girokort er fremskaffet.
13. Eventuelt

