
Referat
mandag d. 12. december 2011 fra kl. 19.00 - 21.30 på

Lokalcenter Skelager
Skelagervej 33
8200 Aarhus N

Tilstede: John, Jesper, Marie-Louise, Kasper
Afbud: Heidi, Lars, Martin

1. Velkomst
2. Kort præsentationsrunde + konstitution

Bestyrelsens medlemmer præsenteres for Kasper, som er nyligt indtrådt i 
bestyrelsen.

Der skal foretages en konstituering. Jesper spørger om der er indvendinger mod at 
han fortsætter som formand. Der er ikke protester hermod.

Marie-Louise fortsætter som sekretær. Martin som kasserer (var ikke tilstede). John 
og Lars er suppleanter.

3. Godkendelse af referat fra 22.09.2011 (vedlægges)
Godkendt. Jesper spørger Martin om Aspect er opsagt?

4. Siden sidst
Jesper og Kasper deltager i reception på Sonnesgade imorgen, tirsdag d. 13. 12. 
2011. Jesper tager blomster med fra Interflora til kr. 350,-

Besøg fra journaliststuderende Maja, som skriver artikel-serie omkring BPA. Jesper 
sender rundt.

Marie-Louise er kontakt af jourstud. Bo - som har kontaktet ML pga. nedtrapning af 
antallet af ture med Midttrafiks Handicapkørsel. Antallet sættes ned fra 200 ture til 
125 ture pr. år. ML er interviewet i den forbindelse.

4.1. Evaluering af generalforsamling
John siger det var et godt arrangement. Dejligt med socialt samvær og godt vi 
var beslutningsdygtige. 
Vi skal “sparke os selv i røven”, så der foreligger et budget. Vi skal ikke stå uden 
næste år.



Uenighed omkring budgettet. Skal vi bruge flere en budgetteret? John mener 
ikke at vi kan bruge mere end generalforsamlingen har godkendt og yderligere 
bevilling til flere arrangementer skal søges ved medlemmerne.
ML mener at beløbet der er givet på generalforsamlingen er for småt og derved 
kan bestyrelsen få svært ved at få budgettet til at hænge sammen.

Der skal udarbejdes et budget (se eventuelt) til udsendelse inden nytår. Sendes 
som B-post via CfH. Jesper skriver brev med budget og nytårshilsen som 
rundsendes til bestyrelsen, i dagene onsdag/torsdag d. 14.-15. december.

5. Oplæg til medlemsundersøgelse (se bilag)
John siger at det skal være enkelt - ikke noget der skal bruges flere timer

ML siger om man kunne kombinere noget fagligt, med noget “sjovt”

Der er bred enighed om at medlemmerne skal høres og at undersøgelsen derfor er 
berettiget.

Der redigeres i det allerede udsendte skabelon til undersøgelsen som Jesper skriver 
ind i Google Docs, således det kan gennemføres elektronisk.

Har man ikke pc, skal man ringe til Jesper og få spørgeskema tilsendt.

6. Møder resten af “foreningsåret” (husk jeres kalender)
 - Møde hos Marie-Louise i Viby (26.01.2012) fra 19.00 - 22.00
 - Møde hos Kasper i Aarhus (22.03.2012) fra 19.00 - 22.00

7. Møder med Aarhus Kommune (skal vi have en fast aftale)
Enighed om at mødes skal afholdes. Lars udtrykker enighed via mail.

Bør afholdes kvartalsvis. Vi vil foreslå at starte i februar -> turnus maj, august og 
november

Jesper spørger Søren Hagen. Afholdes normalt om torsdagen fra 13-16.

8. Møder med Handicaphjælpernes faggruppeklub
Mødes onsdag d. 1. februar 2012 kl. 13.00 - 16.00 på FOA i Viby

9. Nyt fra udvalgene
9.1. Sikkerhedsforum

Messe på Guldmann. Skal evalueres på næste SIF møde. Skal muligvis køres 
op i stor skala for alle brugere i Aarhus Kommune

9.2. Redaktionsudvalg
Næste blad handler om generalforsamlingen, med lederen, beretningen, 
referatet og billeder fra aftenen.

9.3. Hjemmesiden
Intet nyt



10. Økonomi
Kassereren deltog ikke i mødet - hvorfor punktet ikke blev drøftet.

11. Eventuelt
11.1.Budget for næste år (2012)

Gælder fra 1.11.2011 til 31.10.2012
Indtægter:
Vi regner på indtægt på 125 medlemmer á 200,- = 25.000
----------------------------------------------------------------------------
Udgifter:
Generalforsamling 6.000,-
Forårsarrangement 6.000,-
Efterårsarrangement 6.000,-
Kontorhold 1.000,-
Porto 3.000,-
Hjemmeside 400,-
Bestyrelsesarbejde 2.000,-
Eventuelt 600,-


