
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 17. februar 2011 kl. 19.00 - 21.00 hos Marie-
Louise, Viby J.

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

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referater fra seneste bestyrelsesmøde + møde med Aarhus 
Kommune
Godkendt

3. Opfordring fra Søren Hagen, Aarhus Kommune om gennemførelse af et 
Informations-møde i foråret 2011
John mener godt at Brugerklubben kan deltage i mødet. Det er også vores pligt at 
formidle eventuel negativ information.
Marie-Louise mener der er forskel på at formidle information eller invitere sammen med 
kommunen. Det kan eventuelt lokke flere til at komme når Brugerklubben med-inviterer.

Det foreslåes at Brugerklubben eventuelt inviterer BPA-arbejdsgiver til en orientering 
om reglerne for at medbringe handicaphjælpere til udlandet (relevant i forhold til 
kommende sommerferie)

Vi ved reelt ikke om der er nedskæringer. Søren vil efter vores opfattelse fortælle om 
det fremtidige serviceniveau.
Vi vil gerne være med til mødet såfremt der ikke er tale om nedskæringer eller 
forringelser af hjælperordningen, uden andet indhold.
Er der tale om generel information, eks. elektronisk lønindberetning og kan vi 
eksempelvis invitere BPA-arbejdsgiver eller lign. vil vi gerne deltage.

En opdeling kunne være 1 time til Aarhus Kommune og 1 time til Brugerklubben.

John mener at have hørt at Søren vil afholde mødet allerede i marts, da de vil orientere 
om satser gældende fra 1. april. Jesper undersøger om dette er tilfældet og om 
processen, i så fald, skal speedes op.

Jesper orienterer Søren om ovenstående.

4. Møde med LOBPA (på Marselisborg Centret)
Brugerklubben er interesseret i et samarbejde mellem de forskellige klubber rundt om i 
landet. Der har i den forbindelse til været debat om LOBPA skulle være mere inde over 
de forskellige klubber, da vi kæmper samme sag.
John mener ikke at vi kan tvinge medlemmer til at være medlem af en bestemt forening 
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og er derfor imod tanken om at Brugerklubben blev en del af LOBPA 
medlemssektionen.
Vi kan eventuelt om LOBPA åbner for mulighed drøfte om Brugerklubben skal tegne et 
medlemskontigent og på den måde bidrage til LOBPA.

Vi udsætter debatten om Brugerklubben kan være medlem af LOBPA til næste møde, 
hvor vi er bedre repræsenteret. Der skal vedtægtsændringer til i LOBPA regi og der er 
derfor ikke behov for at tage hurtige beslutninger.

5. Nyt fra udvalgene
5.1. Redaktionsudvalg

Intet nyt

5.2. Sikkerhedsforum
Intet nyt - møde i april. Jesper deltager i det kommende møde. Jesper fik 
indkaldelse samme dag pga. mailproblemer og kunne ikke nå at deltage.

6. Økonomi
Intet nyt

7. Eventuelt

7.1. Marie-Louise har talt med Søren Hagen om kontrolopgaver af BPA-
ordninger som følge af møde med Aarhus Kommune på CfH.

7.2. Flytte møde torsdag d. 3. marts 2011? Da vi er få til møde idag mener vi det 
er relevant at fastholde mødet og se om der er kommer afklaring på mødet 
med Aarhus Kommune.

Næste møde torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.00 hos Lars 
(+forplejning)
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