
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 22. september 2011 kl. 19.00 - 21.00 på 
Lokalcenter Skelager, Aarhus N.

Tilstede: Jesper Mathiesen, John Frederiksen, Lars Jacobsen, Martin Albrechtsen, Heidi 
Neergaard, Marie-Louise
Afbud fra: Kim Edberg Jørgensen

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat af 12. maj 2011 (vedlægges som bilag)
Godkendt

John har ikke undersøgt yderligere vedrørende sensommerarrangement 
(mikrobryggeri) - Johns ven er blevet forflyttet til Vestjylland.

3. Siden sidst
Besøg af journalister omkring projekt. Marie-Louise og Martin har haft besøg. 
Martin er skeptisk og kunne godt tænke sig en kontaktperson til at holde styr på 
hvad der skrives på ʻhandicapnetværkets forumʼ.

Jesper har været til møde, d. 8. september 2011, med de øvrige Bruger/
hjælperklubber og LOBPA på MarselisborgCentret.
Der blev ikke berettet om meget nyt fra vores klub - pga. ferie og generel ro på 
BPA-området her i Aarhus Kommune.
Klubben fra Vejle kunne igen berette om store udfordringer fra Vejle Kommune, 
herunder trepartsaftalen (private aktører og Vejle Kommune), mv.

Aarhus Kommune vil ikke opfølge/revurdere BPA-ordninger i år pga. tidsmangel.

Marie-Louise har haft besøg af to piger fra Danmarks Journalisthøjskole (DJH) 
omkring tilgængelighed. Jesper har deltaget i fokusgruppeinterview herom 
tirsdag på DJH sammen med 4 andre kørestolsbrugere.

4. Planlægning af generalforsamling
Generalforsamling mandag d. 14. november 2011 kl. 19.00 - 22.00.

Lokalitet: Marselisborg Centret eller subsidiært et lokalcenter i Viby.

Møde fra 19-21 og eventuel ølsmagning og smørrebrød fra 21.00 - 22.30/23.00. 
Der skal skrives et forventet sluttidspunkt i forhold til dem der benytter telebus.

Bestyrelsen mødes kl. 17.00 og spiser aftensmad sammen, stiller borde op, mv.
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John ringer mandag og booker og spørger om ʻølmandenʼ kan komme. John 
skriver mandag aften.
Marie-Louise forsøger at spørge til alternativ lokalitet eller anden brygger hvis 
Johns kontakt ikke lader sig gøre.
John køber dessertchokolade samt småkager til kaffen.

Lars skriver indbydelse og Jesper sender vedtægtsændringer til Lars til 
medsendelse.

Lars sikrer sig hvem der er på valg og sætter dette i indbydelsen.

5. Møde med faggruppeklub
Uformel drøftelse med faggruppeklubben. 

Hvad kan vi bruge hinanden til?

Dagsordener kan sendes til orientering mellem klubberne og derved vedsende 
ʻheadlinesʼ med relevante emner til faggruppeklubben - Ikke hele referatet.

Det er ikke bestyrelsens holdning at faggruppeklubben kan deltage i møderne 
med Aarhus Kommune.

6. Henvendelse fra LOBPA til socialministeren
Henvendelsen kan læses på www.lobpa.dk samt www.brugerklubben.dk.

Lars skriver notits i bladet.

7. Nyt fra udvalgene
7.1. Redaktionsudvalg

Intet møde omkring det kommende blad. Udkommer om ca. 14 dage.

Tema: Psykisk arbejdsmiljø (Grete Bergland, Mobning og Chikane, mv)

Larsʼ printer er blevet dysfunktionel og han indkøber en ny printer over 
bladets budget.

7.2. Sikkerhedsforum
Klaus Bach er stoppet i Sikkerhedsforum. Lars vil skrive i indbydelsen til 
generalforsamlingen at der nu mangler et medlem i SIF.

SIF holder intern temadag d. 3. november, hele dagen, på Caritas.

SIF skal til demonstration af hjælpemidler d. 7. december hos Guldmann.

SIF holder sidste møde d. 1. december - sidste ordinære møde i 2011 med 
efterfølgende julefrokost.

Forflytningskonsulenten Birthe Tønder Larsen er flyttet til Hermodsvej pr. 
dags dato. Træffes på samme tlf. nummer indtil videre.

Søren oplyser at håndbogen er på trapperne og snarest vil kunne ses på 
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nettet.

8. Økonomi
Økonomien er fin. Vi modtager stadig regninger fra Aspect Network - Martin 
kontakter dem igen og fortæller at vi altså har sagt abb. op hos dem.

9. Eventuelt
Intet under punktet eventuelt.
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