
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 24. januar 2011 kl. 19.00 - 22.00 hos Marie-
Louise, Viby J.

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

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Vedtægter
Lars ønsker print-funktion

Vi har fælles interesser. John fortæller at man i ʻprincippetʼ ikke har noget med Aarhus 
Kommune at gøre når arbejdsgiveransvaret overgives.
Man har ikke adgang til sikkerhedsforum, mv. når der er afgivet arbejdsgiveransvar.

Hvad med dem der har fået hjemtaget sagsbehandlingen til hjemkommunen. Ifølge de 
oprindelige vedtægter har man ret til at blive.
Brugerklubben vil således have kontakt til andre kommuner end Aarhus.
Der er pt. ingen grund til ændring herfor. § bred så kan rumme alle.

Forslag ny § 2: “...bosat i Aarhus Kommune med en BPA-ordning...”
Forslag ny § 3: “at repræsentere medlemmerne og varetage deres interesser over for 
såvel offentlige myndigheder samt instanser der varetager arbejdsgiveransvaret. 
Ligeledes over for hjælperne og deres faglige organisationer”
Forslag ny § 6: Vi repræsenterer samme formål - der er udtrykkes tvivl om en bruger 
uden arbejdsgiveransvar kan kæmpe hjælpernes sag i Aarhus Kommune, eksempelvis 
ved problemer omkring 6. ferieuge (modstridende interesser) 
Er det Brugerklubben eller den private forening/firma/nærtstående der har ansvaret for 
at kæmpe handicaphjælperens sag?
Der er pt. grund til at tilføje krav om at konstitueringen skal tage højde for fordelingen af 
personer med eller uden arbejdsgiveransvar.

3. Henvendelse til pensionsstyrelsen vedr. social sikring
Firmaer der har udstationeret medarbejdere i udlandet. Medarbejderen er socialt sikret 
fra Danmark i en given periode (ved udlandsophold)
Skal udfyldes ved rejse indenfor EU. Kan udfyldes ved hjemkomst. Johanne Korgaard 
fortæller at der pt. er 8 måneders svarfrist.

Rejseforsikringen dækker ved udenlandsrejse.

Der bør udarbejdes en henvendelse efter mødet med Aarhus Kommune til 
Pensionsstyrelsen omkring dette - Er det ikke blot et ekstra EU-bureakratisk bøvl?
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Tages op igen ved næste bestyrelsesmøde - Lars laver udkast.

4. Gennemgang dagsorden - møde med Aarhus Kommune
Dagsorden gennemgået - mødet afholdes på CfH torsdag d. 27. januar 2011 kl. 13.00 - 
15.00.

Det er en stor dagsorden, men punkterne synes at være vigtige og i en fin rækkefølge i 
forhold til hvad der er vigtigst lige nu.

Spg. Hvor mange har fået hjemtaget sagsbehandlingen? Lars fortæller at Johanne har 
oplyst det er 43 brugere.

5. Eventuelt

5.1. Deadline Brugeren 1. marts 2011 - udkommer ultimo marts. Tema med små-
artikler om hjemtagelsessager. Folk kan skrive indlæg om oplevelserne hermed. 
Der gøres ikke yderligere udover brev - evt. inddrage hjemmeside med relevant 
info.

5.2. Nogle brugere tilbagesendt til Aarhus Kommune - andre ikke. Der er enkelte 
brugere der er hjemvist til Aarhus Kommune igen. Vi vil afvente og se hvordan 
sagen udvikler sig i de kommende måneder. Det er vigtigt at brugerne sikrer sig 
at hjælperne får løn i den nye kommune.

5.3. SiF mangler medlemmer - Jesper vælges som suppleant. Lars orienterer Grethe 
Bergland og det forventes at Jesper og Torben Vegener indkaldes til introduktion 
til arbejdet i SiF.

5.4. Focus A/S har kontaktet Jesper. De kommer på besøg mandag d. 31. januar 
2011 kl. 13.00 og fortæller om deres tilbud til brugerne.
De har kontaktet Jesper som følge af den tidl. udsendte pressemeddelse vedr. 
HandiHelp-sagen.

5.5. Sommerfest - evt. hos Marie-Louise i Skagen

5.6. Jesper rykker for liste over foredragsholdere fra Foreningsbutikken

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