
Referat
torsdag d. 22. marts 2012 fra kl. 19.00 - 22.00 hos

Kasper Lysholt
Janus la cours gade 20 st. tv.

8000 Aarhus C

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

1. Velkomst
2. Godkendelse af referat fra 26.01.2012 (vedlægges)

Godkendt

3. Siden sidst
Rejsearrangement var en stor succes. Mange brugere og stor spørgelyst. Dog 
udeblev forsikringsmanden.

Jesper har holdt foredrag om BPA på Den kommunale Højskole i Grenå. 20-25 
socialrådgivere var tilstede.

Lars orienterer om BPA-teamet. Et rejsehold med fokus på revurdering og 
inddragelse af hjælpemidler.

Socialstyrelsen udbyder kurser om BPA. Se www.brugerklubben.dk 

4. Advokatsag fra Sabit (brev vedlægges)
Martins søster har set på brevet og hun vil fremvise brevet til “de højere magter”.

PTU har besluttet at fastholde den dårlige omtale af Sabits virksomheder på deres 
hjemmeside. Direktøren har overfor Jesper bekendtgjort at de ikke vil trues til at tie.

Vi afventer svar fra LOBPA. Vi vil derefter vurdere hvad vi konkret vil gøre.

5. Fællesmøde med Aarhus Kommune i foråret 2012
Vi afventer svar fra Søren om mødedato og lokalitet. Jesper har skrevet 3 gange, 
uden svar.

Mødet skal afholdes sidst i april.

Lars er mest stemt for at mødet holdes på Jægergården. Der er god plads indenfor, 

http://www.brugerklubben.dk
http://www.brugerklubben.dk


eks. hvis en skal på toilet under mødet.
Ulempen er dog at parkering kan være vanskelig, pga. de mange invalidekøretøjer.

Vi vil rykke Søren for svar. Brugerklubben er vært ved kaffe & kage.

6. Status på medlemsmøder og kommende arrangementer
Tjek op på lokalcentrenes AV-udstyr - de ved tydeligvis ikke selv hvad de har.

Kasper foreslår at nogle arrangementer afholdes på Marselisborg Centret. De har alt i 
AV. Lars siger dog at prisen for forplejningen er relativ dyr, på Marselisborg.

Lars fortæller at BPA-arbejdsgiver ikke tager ud og holder foredrag, når deres kurser 
umiddelbart overlapper. Socialstyrelsens kurser er annonceres på hjemmesiden.

7. Medlemsundersøgelsen
4-5 medlemmer siden sidst. Undersøgelsen fortsætter og der skal fremover fortsat 
reklameres for undersøgelsen.

8. Nyt fra udvalgene
8.1. Sikkerhedsforum

Nyt medlem på hjælpersiden. Preben er gået igang på SOSU-skolen.

Der er udarbejdet en mini-folder omkring APV. Mest en hjælp til sagsbehandleren 
- men i ligeså høj grad en appetitvækker til brugerne.

8.2. Redaktionsudvalg
Opholds- og betalingskommune er temaet i næste nummer. Annoncører er der 
fortsat nok af. Flere af dem endda i farver. Solbakkens Rådgivningscenter har 
købt en annonce - vil udbyde adm. af BPA.

8.3. Hjemmesiden
Menusystem bør forbedres. Flere kan ikke finde listen med 
bestyrelsesmedlemmer.

9. Økonomi
Der kommer løbende indbetalinger af kontigent. Kontoen er på 80.000+

10. Eventuelt

10.1.Mødedatoer
Bestyrelsesmøde i juni hos Lars. Torsdag d. 21. juni kl. 17.00. Spisning fra 19.00.

Der snakkes via mail om presserende sager, eksempelvis advokatsagen, 
fællesmøde, mv.

10.2.Møde med kommunen (foreslås i juni, helst onsdag)

Emner:
Mail fra Tut Ma omkring ansættelseskontraktens indhold. Kommunen bør se Tuts 
mail.

Er I kommet igang med at se på BPA-ordningerne



Fællesmøde


