Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 10. marts 2011 kl. 19.00 - 21.00 hos Lars,
Aarhus C.
Tilstede: Jesper Mathiesen, Marie-Louise Hahn, John Frederiksen, Lars Jacobsen, Martin
Albrechtsen
Afbud fra: Kim Edberg Jørgensen, Heidi Neergaard

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Siden sidst
2.1. Hjemsendelsessager - 37 af 43 hjemsendte sager er kommet retur til Aarhus
Kommune.
Aarhus Kommune har anket til Det Sociale Nævn - Aarhus Kommune vil ikke
være betalingskommune.
2.2.

BPA-service har henvendt sig til CfH og fortalt om deres projekt. Bl.a. skulle
brugerne være direktører i eget firma.
Lars har givet dem en side til at forklare sig i bladet om deres projekt.

2.3.

Professionel Hjælperkursus på SOSU-skolen er aflyst pga. for få tilmeldinger og
muligvis også en forvirring om de mange hjemtagede brugere.
Lars mener dog ikke at hjemtagelser kan være et argument for manglende
deltagelse.

3. Brugerklubben og eventuelt medlemsskab af LOBPA (fra sidste møde)
LOBPA består både af drift og medlemsforening. Medlemmer kan kontakte ved tvivl om
deres individuelt.
Hvis Brugerklubben skal være foreningsmedlem, forventer vi at vores medlemmer kan
bruge LOBPAs ekspertise. Et servicetilbud til vores medlemmer.
Jesper skriver til LOBPA og fortæller at vi er åbne for ideen og vil bakke op om
projektet, såfremt det bliver muligt at melde sig ind i foreningen - som forening.
4. Afklaring på fællesmøde med Aarhus Kommune 8. april
Vi er inviteret til formøde v. Aarhus Kommune tirsdag d. 5. april kl. 13-15 ved
Socialcenter for Voksne (Myndighedsafdelingen Voksen Handicap), Hermodsvej 3,
8230 Åbyhøj.
Lars vil gøre Søren opmærksom på om han har glemt at invitere 3F.
Lars, Marie-Louise, Jesper + eventuelt en sidste tilmeldes (eventuelt Kim eller Heidi).
Jesper giver besked til Søren herom.
Vedrørende møde 8. april 2011 fra 13-15 på Jægergården, Aarhus C
Jesper har fået negativ respons fra både BPA-arbejdsgiver og Den Uvildige Konsulent
Ordning på Handicapområdet.
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Plan B er eventuelt at invitere BPA-arbejdsgiver til at forklare lidt om ansættelsesretlige
regler i.f.m. overgang til private firmaer og deraf afskedigelse af de ʻgamle hjælpereʼ
Lars kontakter som plan A, Pensionsstyrelsen, og spørger om de vil komme og fortælle
om det nye social sikringsskema og brugerne vil få lejlighed til at stille spørgsmål
direkte til Pensionsstyrelsen. Lars kontakter dem fredag og giver Jesper besked.
Derved kan plan B eventuelt iværksættes.
Søren har via mail d. 10.03.2011 oplyst at invitationen er pakket og sendt ud til de
aarhusianske BPA-brugere.
5. Nyt fra udvalgene
5.1. Redaktionsudvalg
Lars samler sammen til marts-nummeret. Forespørgsler ude hos brugere, der vil
fortælle om deres hjemsendelsessag.
Et ʻhjemsendelsestemaʼ om de mange sager og hvordan de er endt og hvem der
er sendt hjem til Aarhus Kommune. Marie-Louise skriver et indlæg.
Lederen skriver Jesper med temaet ʻgenerel tolkning af reglerne om
hjemsendelseʻ som oplæg til brugernes egne historier i bladet om
hjemsendelserne.
Endnu engang fortælle om pensionsskema og at Københavns Kommune vil
følge overenskomsten for handicaphjælpere. Et paradoks, da man med
lovgivningen ville undgå forskellige ordninger omkring i landet og gerne ville have
en ensartet praksis.
Deadline.: søndag d. 20. marts 2011
5.2.

Sikkerhedsforum
Jesper og Torben V. er blevet introduceret til Sikkerhedsforum af Grete Bergland.
Der er snak om at et E-learningsprogram i Servicestyrelsen skal have adgang til
Sikkerhedsforums publikationer/undervisningsmaterialer. Det skal drøftes ved
møde d. 14.04.2011 om det må udbredes til andre. Brugerklubbens bestyrelse er
for ideen.

6. Økonomi
Martin oplyser at klubbens beholdning er 80.000,Der kommer kontigentfornyelser og dette sker løbende. Der kan ses en aktivitet på
kontoen.
7. Eventuelt
7.1. Brugerklubben vil tilbyde Aarhus Kommune at betale for forplejningen til mødet
på Jægergården d. 8. april 2011. Jesper kontakter Søren og vil herefter kontakte
Jægergårdens kantine mhp. indgåelse af endelig aftale om forplejning.
Vi forestiller os at pausen varer ca. 15 min og ligger mellem de to oplæg til
mødet og at forplejningen/kagen skal være derefter.
7.2.

Marie-Louise kan ikke deltage i mødet d. 8. juni 2011.

Næste møde onsdag d. 27. april 2011 kl. 19.00 hos Jesper
(+forplejning)
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