
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 22. november 2010 kl. 19.00 - 22.00 på
Lokalcenter Skelager

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

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Evaluering af generalforsamlingen - 2010
Marie-Louise mener at BPA-arbejdsgiver var en trækplaster, svært at komme ud ellers.
Lars vil bringe det i BRUGEREN med både spørgsmål og svar.

BPA-arbejdsgiver er et projekt som udløber i 2011 som kan vejlede brugere i 
ansættelsesret, mv.

Det foreslås at lave et lign. arrangement næste år.

3. Siden sidst
Heidi vil gerne trække sig fra bestyrelsesarbejdet - men vil gerne deltage og bidrage 
med hjælp ved små-opgaver og bruge sit private netværk - eks. hvis der nedsættes et 
udvalg - vil ikke bindes til fast bestyrelsesarbejde.
Der skal træde en suppleant ind istedet for Heidi - Lars kontakter Suppleant Kim og 
spørger ham.

Artiklen om den 6. ferieuge lader til at have påvirket noget - der oplyses at ʻsagenʼ har 
været på rådmandsmøde og det er her besluttet at den 6. ferieuge udbetales i år. 
Årsagen skulle være at der mangler et varsel om ansættelsesvilkårerne er ændrede - 
henvendelsen skulle eftersigende komme fra ministeriet.

Heidi har været i kontakt med sit forsikringsselskab vedr. en ferierejse. Spørgsmålet gik 
på om hjælperen var forsikret. Der skulle laves en blanket. Johanne Korgaard kunne 
ikke vejlede tilstrækkeligt - generelt svært at finde svar.
Fik lavet en dispensation - kommunen underkendte denne.
Lavede papir om at hjælperen var privatansat under Århus Kommunes vilkår. 
Pensionsstyrelsen skal have de 8 sider - hjælperen betragtes som alm. hjælper 
udstationeret i udlandet.
Lars vil undersøge sagen og skrive herom i bladet.

Lars har givet Søren Hagen et par flasker i.f.m. hans 60-års fødselsdag.

4. Henvendelse fra Foreningsbutikken
Jesper er blevet kontaktet af foreningsbutikken (www.foreningsbutikken.dk) ved Benny 
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Thrane som gerne vil aflægge et besøg og fortælle nærmere om hvad de kan tilbyde 
os.
Foreningsbutikken er et projekt finansieret af Århus Kommune og ved et samarbejde 
med dem vil vi muligvis kunne få del i nogle økonomiske midler til arrangementer og 
lign.
Jesper har arrangeret et møde med dem tirsdag d. 30. november 2010 kl. 16.00 og 
fortæller at medlemmer af den øvrige bestyrelse gerne må deltage. Der sendes et 
referat af mødet til den øvrige bestyrelse

Heidi har været i kontakt med Frivillighuset - vedr. netværksgrupper for fysisk 
handicappede i Århus.

Martin fortæller at han går på hold med en fra foreningen FNUG hvor de snakkede om 
om de forskellige foreninger fandt et emne sammen og måske lavede et arrangement 
på tværs af foreningerne - måske lavede et større arrangement på eks. Egmont 
Højskolen. Lars fortæller at et foredrag om økonomi altid tiltrækker mange.
Martin tager kontakt - bestyrelsen er åbne overfor.

Marie-Louise fortæller at hendes erfaring fra DHF-Århus at det er godt med ikke faglige 
emner, eks. en julefrokost for at lokke folk ud af busken.

Heidi spørger til kursus. Bliver det til noget? Jesper ringer til Klaus og spørger. Kurset 
er i Sikkerhedsforum regi.

5. Opgaver / arbejdsprogram til det kommende bestyrelsesår
5.1. Møde med kommunen

Lars mener at møderne med Århus Kommune på CfH bør genoptages. Vigtig 
med gensidig orientering!

Aktuelle emner:
1) 6. ferieuge
2) Rejseregler
3) Vil ÅK følge overenskomst på markedet? Rygte siger København vil

Jesper sørger for at etablere kontakt til Søren Hagen - og det aftales at der 
forsøges med et møde primo februar 2011.

5.2. Bilregler - forslag til gentagelse af arrangement
Lars fortæller at der til medlemsmøde hos Handimobil var aflyst pga. manglende 
fremmøde.

Marie-Louise oplyser at det fra DHF socialpolitisk udvalg oplyses:
Hvis man genansøger om en handicapbil og får afslag, bortfalder alle tilskud eks. 
vægtafgift, m.m. 

Lars tager kontakt til Handi-mobil.

5.3. Medlemsmøder
Arrangere temaaftener om forskellige emner. 
Blanding mellem fagligt og ikke fagligt forhold.

Forslag til temaer:
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1) De nye regler om refusions/handlekommune i serviceloven.
2) Merudgifter - hvem bøvler med hvad? - erfaringsudveksling ml. brugere.
3) Rejser for handicappede - evt. med regler om handicaphjælpere + forsikring.
4) Netværksgrupper.

Tilbyde folk en øl/vand + lidt brød som lokkemad. Marie foreslår evt. at tilbyde en 
buffet eller lign. til arrangementerne.

5.4. Netværksgruppe
Forsøge med opstart af netværksgrupper igen - kan være et udspring af en 
tema-aften om emnet og så danne ud fra det.

6. Vedtægtsændringer - Hvordan griber vi opgaven an?
Der er lavet udkast fra Lene Kjær.

Der blev spurgt til konstituering til bestyrelse mhp. medlemsstatus.

Tema-bestyrelsesmøde om vedtægter hvor øvrige punkter på dagsorden fjernes - 
Mødet d. 19. januar 2011 er afsat til dette formål.

7. Mødedatoer/lokalitet fremover
Marie-Louise vil gerne lægge hus til - med kaffe, kage, mv. Der bør sørges for 
forplejning til møderne.

Onsdag d. 19. januar 2011 kl. 19.00 - ʻVedtægts-temaʻ hos Marie-Louise
Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.00 - hos Lars
Onsdag d. 27. april 2011 kl. 19.00 - hos Jesper
Onsdag d. 8. juni 2011 kl. 19.00 - hos ??

8. Nyt fra udvalgene
8.1. Redaktionsudvalg

Bladet er på vej - forventes ude inden jul.
Tema: Bestyrelsesberetning, billeder, referat, materiale fra tips 13ʼer fra BPA-
arbejdsgiver.dk

8.2. Sikkerhedsforum
Lars er repræsentant fra bestyrelsen.
Klaus er muligvis med året ud.
Karsten Jühne træder ud.
Der skal være 3 brugerrepræsentanter + suppleant.

Relevante kandidater kan meldes til Lars.

Lars har skrevet på vegne af SIF til chef Trine Vinkling, Socialcenter for Voksne. 
SIF har betalt en række kurser, herunder førstehjælpskursus, som burde være 
trukket på brugernes pulje til hjælperuddannelse. Johanne Korgaard havde troet 
at førstehjælpskursus var gratis op til 12 timer.

9. Økonomi
Intet nyt
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Lars sender girokort ud i.f.m. kontigent i løbet af januar. Der lægger girokort på CfH.

10.Eventuelt
10.1. Henvendelse fra Handi-Event

Lars har videresendt en mail.

Handi-Event vil gerne samarbejde med os. De vil hjælpe os økonomisk samt 
annoncere os i vores blad.

De vil holde et møde - dog understreger vi at det skal være i Århus. Vi vil gerne 
vide mere om hvad det drejer sig om inden der kan tages en beslutning.

10.2. Handicapdag i DHF
Der inviteres til handicapdag på Langhøj Auto (menes at være den tredje lørdag i 
marts) hvorfor mødet hos Handi-mobil bør flyttes.

10.3. Julefrokost i DHF
Fredag d. 10. december kl. 17.00, der startes med Gløgg. Medlemmer af DHF er 
velkomne. Deltagerbetaling 70-80,- hjælper gratis.

10.4. Hjemmesiden
Det drøftes kort af den nuværende udbyder ikke er stabile nok til at vi ønsker at 
fortsætte samarbejdet med dem.
Jesper har undersøgt sagen - og foreslår www.one.com som der er gode 
erfaringer med samt en fair pris.
300,- første år, inkl. oprettelse, mv - herefter ca. 100-150,- pr. år. 
Bestyrelsen godkender dette.
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