Brugerklubbens fortsættende
ordinære generalforsamling
Dato: lørdag d. 29. februar 2020
Tid: Kl. 13.00 - 16.00
Sted: Handi-K@, Engtoften 7 A, 8260 Viby J.
Vi starter med en omgang smørrebrød. Herefter fortsætter generalforsamlingen,
hvorfra den blev udsat sidst.
4. Godkendelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastlæggelse af kontingent og vedtagelse af budget
7. Valg til bestyrelse og 2 suppleanter
Bestyrelsesmedlem John Busk Sørensen genopstiller ikke
----Martin Albrechtsen genopstiller
----Jytte Skov Jacobsen flytter
Suppleant
Henriette Løgstrup opstiller
--Tor Martin Mandrup-Møller genopstiller ikke
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt
Tilmelding til generalforsamling m/smørrebrød og vand, senest søndag
d. 23. februar til lpj@stofanet.dk
Brugerklubbens bestyrelse har erfaret, at mange BPA-brugere er utrygge og
usikre ved opfølgning på deres BPA-ordning bl.a. på grund af den evige snak om
besparelser og nedskæringer på det sociale område.
Det kunne bestyrelsen godt tænke sig, at vi fik en snak om og især få et indtryk
af, hvor meget og hvor mange, der har fået skåret i BPA-bevillingen. Så kan
bestyrelsen fremlægge det på de halvårlige møder med kommunen.
HUSK! Uanset om du selv er arbejdsgiver eller har overdraget ansvaret til et
firma/forening, så er det de samme love, de samme regler og de samme sagsbehandlere, vi har, men det er kun Brugerklubben, der har fastlagte møder med
kommunen.
Bestyrelsen søger også nogle, der vil sidde i et aktivitetsudvalg, hvor der arbejdes
med arrangementer, som Brugerklubben skal afholde. Bl.A. er der 35 års
jubilæum næste år.
Der søges også medlemmer til et udvalg, der vil kigge på en revision af
vedtægterne.

Envidere søges medlemmer til et redaktionsudvalg, der vil komme med forslag til
indhold i BPA-Bladet.
Skulle nogen være interesseret i at være med i et udvalg, så kontakt Lars på
lpj@stofanet.dk
Der søges også nye medlemmer til bestyrelsen, så overvej lige, om du vil prøve
en periode som medlem af Brugerklubbens bestyrelse.
Det kan selvfølgelig også diskuteres, om Brugerklubben blot skal nedlægges, men
bestyrelsen synes, at der i en tid med konstante trusler om besparelser fortsat er
brug for et organ, der arbejder med BPA-ordningen på den politiske front.
Har du betalt dit medlemsskab for 2019? Betal via MobilPay på nr. 40759 eller
overførsel til 1551 5776597. Husk navn og adresse.
Vi glæder os til at møde dig.

Hilsen
Bestyrelsen

