Referat
torsdag d. 26. januar 2012 fra kl. 19.00 - 22.00 hos
Marie-Louise
Myrholmsvej 31
8260 Viby J
Tilstede: John, Jesper, Marie-Louise, Lars
Afbud: Heidi, Martin, Kasper
1.

Velkomst
Sløjfes fremover. Lars foreslår at pkt. 1 fremover kan være godkendelse af dagsorden
(mulighed for tilføjelser)

2.

Godkendelse af referat fra 12.12.2011 (vedlægges)
Godkendt. Lars foreslår at enkelte artikler fra BRUGEREN lægges på hjemmesiden.

3.

Siden sidst
Lars og Jesper har været til reception på CfH i anledning af den nye brugerhåndbog.
Der var et pænt fremmøde.
Tina Fendinge:
- Opfølgningen er udsat indtil 2013 pga. arbejdspres
- IT-systemet til løn sættes i værk hurtigere, via KMD.

4.

5.

Dagsorden til møde med hjælperklubben, onsdag 1. februar kl. 13.00
Lars mener det er lettere, i hans logik, at det er hjælperne der vil snakke med os og
dem der laver en dagsorden.
4.1.

Hjælpernes pensionsordning - er der opbakning til at BK/Hjælperklub henvender
sig til Lønhuset og spørger om de automatisk kan advisere hjælperen/brugeren
om pensionsberettigelse. (skal medtages på møde med Aarhus Kommune)

4.2.

Er tiden løbet fra de professionelle handicaphjælperkurser? De aflyses ofte

4.3.

Gensidig orientering fra Brugerklubben

Dagsorden til møde med Aarhus Kommune, torsdag d. 9. februar kl. 13.30
5.1.

Hjælpernes pensionsordning - er der opbakning til at BK/Hjælperklub henvender
sig til Lønhuset og spørger om de automatisk kan advisere hjælperen/brugeren

om pensionsberettigelse.
5.2.

Status på sagerne om opholds-/betalingskommune

5.3.

Status på elektronisk lønindberetning

5.4.

Gensidig orientering fra Brugerklubben

6.

Afgrænsning af snitflader mellem SIF og Brugerklubbens arbejds- /
indsatsområder (jeg er ved at lave et oplæg til SIF med Grete, som jeg gerne vil
have jeres besyv til)
Vi godkender det udsendte skema, fra Grete, om forskelle og ligheder mellem SIF og
Brugerklubben.

7.

Status på medlemsundersøgelse
8 medlemmer har indtil nu besvaret undersøgelsen. En enkelt har fået tilsendt via
brev.
Der er sendt en mail ud fra nyhedsbrev@brugerklubben.dk d.d. med endnu en
opfordring til at spørgeskemaet besvares.
Lars udarbejder udkast til medlemsbrev i.f.m. kontigentopkrævningen, hvor der endnu
engang opfordres til at udfylde skemaet. Der reklameres desuden for klubbens
nyhedsbrev.

8.

Nyt fra udvalgene
8.1. Sikkerhedsforum
Evaluering af hjælpemiddelmesse. Jesper, Birthe og Jens har lavet spørgeguide
til specialrådgiverne + mini guide til APV til udlevering til brugere ved den årlige
opfølgning.
8.2.

Redaktionsudvalg
Der har været møde d.d. på CfH. Jenny, Finn og Alice tilstede.
Tema om opholds-/betalingskommune. Claus’ og Torbens sager kan være
udgangspunktet i en artikelrække.
Deadline. 1. marts 2012

8.3.

Hjemmesiden
Intet nyt
Det foreslås der lægges enkelte artikler på hjemmesiden.

9.

Økonomi
Martin var fraværende - hvorfor dette punkt ikke drøftes

10. Eventuelt
Der foreslåes 2 arrangementer
10.1. Et rejsearrangement: Invitere Star Tour + HandiKa (Lars) (først i marts)
Star Tour har lidt erfaring med handicaprejser og kommer normalt gerne rundt og

fortæller lidt om mulighederne.
HandiKa har ligeledes projekter omkring rejser og handicap, hvorfor de også
findes relevante at spørge.
10.2. Et ansættelsesretsarrangement: Invitere BPA-arbejdsgiver (sidst i april)
Lars sørger for BPA-arbejdsgiver og Marie-louise spørger køkkenet på
Marselisborg Centret og hører om de kan levere gryderet.

