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    Bilag 1 

 

 

 

Punkt 1 Forslag til dirigent 

   

 

 

Indstilling:  Generalforsamlingen godkender Philip Rendtorff, direktør for 

UlykkesPatientForeningen. 

 

På bestyrelsens vegne, 

Janne Sander 

Formand for LOBPA 
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Punkt 2:  Forslag til dagsorden 

   

 

 

Indstilling:  Godkendelse af dagsorden. 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent  

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 

3. Valg af stemmetællere 

 

4. Bestyrelsens beretning  

 

5. Regnskab for det seneste regnskabsår (årsberetning)  

 

6. Bestyrelsens forslag til handlingsplan for det kommende år 

 

6a. Indkomne forslag 

 

7. Budget for det kommende kalenderår, herunder fastsættelse af 

kontingent  

 

8. Valg af formand (ikke på valg) 

 

9. Valg af næstformand 

 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

 

11. Valg af suppleant 

 

12. Eventuelt 

 

Kommentarer: Intet 

 

Vedlagt:  Intet 

 

På bestyrelsens vegne, 

Janne Sander 

Formand for LOBPA 
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Punkt 3:  Forslag til stemmetællere 

   

 

 

Indstilling:  Generalforsamlingen godkender 2 medarbejdere fra sekretariatet 

som stemmetællere  

 

Kommentarer: Intet. 

 

Vedlagt:  Intet. 

 

På bestyrelsens vegne, 

Janne Sander 

Formand for LOBPA 
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Punkt 4:  Bestyrelsens beretning 

   

 

 

Indstilling:  Generalforsamlingen godkender formandens mundtlige beretning. 

 

Kommentarer: Beretningen fremlægges af Janne Sander. Den omdeles på 

Generalforsamlingen og offentliggøres på LOBPAs hjemmeside 

umiddelbart efter generalforsamlingen 

 

Vedlagt:  Intet. 

 

På bestyrelsens vegne, 

Janne Sander 

Formand for LOBPA 
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Punkt 5: Forslag til regnskab for det seneste regnskabsår 

(årsberetning) 

   

 

 

Indstilling:  Generalforsamlingen godkender vedlagte regnskab. 

 

Kommentarer: Intet 

 

Vedlagt:   Regnskab for 2015.  

 

På bestyrelsens vegne, 

Janne Sander 

Formand for LOBPA 
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Forslag til Handleplan 2016-2017          

   

 

Samarbejde og politisk påvirkning 

 

LOBPA skal til stadighed sikre, at der skabes bedre forhold inden for BPA-området. 

Målretningen går mod påvirkning af handicaporganisationerne, kommunerne, politikkerne og 

arbejdsmarkeds parter. Målet er bl.a. et ændret takstudmålingssystem, ensartede rammer for 

udmåling af administrationsbidrag, overenskomstmæssige lønelementer, minimering af 

kommunernes benyttelse af rådighedstimer og klar budget og regnskabsaflæggelse. Vi anser 

LOBPA som eksperter på BPA-området. Vi kender dagligdagen fra alle sider – som 

arbejdsledere, som arbejdsgivere og som administratorer. Vi har fingeren på pulsen og ved, 

hvordan den praktiske hverdag skal spille sammen med den økonomiske ramme. 

 

 Handicaporganisationerne: Vi ønsker at udvikle vores samarbejde med det formål at 

koordinere indsatsten for vores fælles mål at bevare, videreudbygge og forbedre BPA-

ordningen. Vi ønsker blandt andet, at BPA-målgruppen skal udvides til også at omfatte 

mennesker med synsnedsættelse. 

 Kommunerne: Vi ønsker, at kommunerne og Kommunernes Landsorganisation (KL) 

alle kender LOBPA og vores virke. Og vi ønsker at påvirke KL, så de understøtter vores 

tilgang til BPA-ordningen. 

 Politikerne: Vi ønsker at få politisk opbakning til LOBPAs virke og til vores fremtidige 

mål om at sikre ensartede rammer og administrationstakster, der er bæredygtige. Vi vil 

påvirke muligheden for udvidelse af målgruppen. 

 Arbejdsmarkedets parter: Dansk Erhverv og FOA er overenskomstpartner. LOBPA 

har tiltrådt arbejdsmarkedsoverenskomsten for handicaphjælpere. Den giver ordnede 

forhold for hjælperne og mulighed for 24-timers vagter. Vi ønsker at benytte vores 

indflydelse, så den gældende overenskomst bliver endnu mere målrettet det særlige 

BPA-område. 

 

Konkret tiltag i 2016: Vi ønsker at få iværksat en høring, hvor alle ovenstående 

parter deltager og sammen drøfter BPA’s fremtid i Danmark. 

LOBPA vil som led i denne overordnede målsætning i højere grad italesætte Independent 

Living og retten til et selvstændigt liv. Dette er nødvendigt, hvis vi skal udvide retten til BPA - 

til andre borgere med funktionsnedsættelse.  

 

Tilbud til LOBPA’s kunder og medlemmer 

 

I LOBPA er det altid din BPA, der er i fokus, derfor tilbyder vi dig redskaber til at udvikle og 

forbedre dine evner, som arbejdsgiver / -leder. Det gør vi bl.a. ved at give individuelle tilbud 

og gennem netværksskabende aktiviteter, temamøder og mentorforløb, hvor du sammen med 

kollegaer i fortrolighed kan drøfte stort og småt i hverdagen med en BPA. I 2015 har vi afholdt 

35 medlems- og kundeaktiviteter. 

 

Medlemskab af LOBPA er for alle med en BPA, uanset om arbejdsgiveransvaret er overdraget 

til LOBPA, om det varetages af en selv, eller om det er overdraget til en anden virksomhed. 

Hvis LOBPA skal påvirke og nå politiske målsætninger, skal vi også sikre, at LOBPA – som 

eneste landsdækkende interesseorganisation har flere medlemmer.  

 

 Temadage og aktiviteter: LOBPA tilbyder fortsat Temadage. Disse er åbne for alle 

med BPA. Der vil derfor fortsat blive afholdt 3-4 temadage - hvert halve år.  

 Lokale netværksmøder: LOBPAs netværksmøder giver medlemmer adgang til at få 

faglig og kollegial sparring. Den indsats skal styrkes. Vi vil i stigende grad sørge for, at 

der kommer et fagligt oplæg fra en af LOBPAs konsulenter. Det oplæg vil ikke være 

kernen i netværksmødet, men et supplement hvor medlemmerne får adgang til viden 



 

 

og et hurtigt spørgsmål til den lokale konsulent. Målet er, at vi afholder netværksmøde 

en gang i kvartalet - for hvert netværk.  

 LOBPA-net Ung: LOBPA-net Ung adskiller sig fra LOBPAs øvrige netværk ved at være 

landsdækkende. Derfor vil tilbuddet til LOBPAs medlemmer i Unge-netværket være 

anderledes end i de lokale netværk. Vi ved, at der blandt unge er større efterspørgsel 

for sociale aktiviteter.  

 Mentorordning: LOBPA tilbyder mentorer til alle interesserede. Der afholdes kursus 

for nye mentorer og eventuelt et opfølgende kursus for allerede igangværende 

mentorer. 

 Jobtavlen: LOBPA har opbygget en jobtavle, som gør det muligt for alle med BPA at 

slå ledige hjælperjob op. Desværre har det vist sig, at der tekniske udfordringer med 

Jobtavlen, ligesom der er kommet lovændringer, som stiller krav til opdatering af 

Jobtavlen. Jobtavlen vil derfor blive lukket midlertidigt, mens dette løses.  

 LOBPA-konsulenter: LOBPA vil fremadrettet styrke konsulenternes tilstedeværelse 

ved medlemsaktiviteterne - for derved at kunne give fagligt input til gavn for kunder og 

medlemmer. Vi arbejder med en strategisk retning, hvor LOBPA - i kundernes og 

medlemmernes opfattelse - står for ”tillid, tryghed og tilstedeværelse.” Derfor har 

LOBPA udvidet konsulentteamet med 2 konsulenter – til i alt 5 konsulenter og med en 

bredere geografisk dækning.  

 

Tilbud alene for LOBPA’s kunder 

 

For medlemmer, der har overdraget arbejdsgiveransvaret til LOBPA, vil vi desuden udvikle 

nogle flere tilbud.  Det er dog centralt, at kvalitet og økonomi hænger sammen. Kommunerne 

reducerer i stigende grad det administrationshonorar, som LOBPA modtager. Derudover er 

flere kommuner meget sparsomme med at bevillige vikardækning – og enkelte kommuner ser 

i LOBPAs optik stort på forsyningspligten. Når det er muligt vil LOBPA bestræbe sig for at 

skabe flere fordele for kunder, medlemmer og hjælpere.  

 

 Førstehjælpskursus: LOBPAs sekretariat vil i løbet af 2016-17 undersøge 

mulighederne og interessen for førstehjælps kurser til kunder og hjælpere.  

 Ergonomikursus – herunder forflytning: LOBPA har etableret Ergonomikurser som 

forflytning. Dette planlægges gjort i forbindelse med udarbejdelse af APV. Der bliver i 

øjeblikket afholdt en række testforløb for at kvalitetssikre og afdække om dette er 

praktisk muligt. Det er bestyrelsens vurdering, at der er en udbredt interesse for at få 

afholdt Ergonomikurser i eget hjem. 

 Kunde- og hjælperweb: LOBPA har netop lanceret det nye kunde- og hjælperweb. 

Tilgængeligheden og brugervenligheden er forbedret betydeligt. Det er ikke længere 

alene et lønindberetningssystem, men også et planlægningsværktøj, som giver 

kunderne opdaterede status på egen bevilling. Det giver stort overblik over vagtplan og 

forbrugte timer.  

 Afløserlisten: Afløserlisten er en frivillig ordning, hvor hjælpere, som gerne vil have 

flere vagter stiler sig til rådighed for andre af LOBPAs kunder. Ordningen kræver frivillig 

tilmelding. Mulighederne i afløserlisten er blevet styrket i den nye version af AXP, hvor 

det er muligt at søge afløsere, som ikke har skemalagte vagter eller planlagte private 

arrangementer.  

 Vikarordning: LOBPA har mulighed for vikardækning – under forudsætning af at din 

kommune har bevilget dette. LOBPA har kontaktet alle de kommuner, hvor vi har 

kunder og påpeget kommunens lovpligtige forsyningspligt. Dette kommer alle med BPA 

til gavn. LOBPA vil udvide vores afløserliste, som et godt alternativ til vikarbrug. 

Afløserlisten fungerer godt mange stedet, men vi vil gerne have afløserlisten til at blive 

endnu bedre. Så – vær solidarisk og bak op omkring afløserlisten og spørg om dine 

hjælpere vil være tilknyttet listen. Sammen – er vi stærke.  

 Juridisk rådgivning herunder ansættelsesret: Vi tilbyder rådgivning om 

ansættelsesretlige forhold, herunder overenskomstmæssige forhold, ligesom der er 

mulighed for sparring på den BPA-relaterede jura. Endvidere påtænkes minikurser om 

de oftest forekommende ansættelsesretlige problemstillinger.  

 



 

 

 

Kommunikation 

 

LOBPA skal kommunikere vores særlige tilgang til BPA, som en medlemstyret forening, med en 

så bred vifte som mulig, så vi når forskellige målgrupper – medlemmer, kunder, kommuner, 

politikere og andre, som søger oplysning om BPA-området og LOBPA i særdeleshed. 

 

 Hjemmeside: LOBPAs hjemmeside er relativt ny. Der er dog sket meget på den 

teknologiske front. LOBPA vil derfor foretage en gennemgribende opdatering og 

relancering af hjemmesiden. Der vil blive etableret et kunde- og medlemsweb, hvor der 

vil være adgang til forskellige værktøjer, som er relevante for arbejdsledere.  

 Nyhedsbreve: LOBPA har oprustet på kommunikationssiden. Når vi skal italesætte 

værdien af BPA, så skal vi have flere troværdige og stærke nyhedsbreve, hvor 

modtagerne får ny og relevant viden. LOBPA er i gang med en opdateret 

kommunikationsstrategi.  

 Facebook: Facebook er en kanal, hvor LOBPA kan nå ud til en række interessenter – 

herunder potentielle medlemmer og kunder. Derfor vil LOBPA styrke indsatsen på vores 

Facebookside- ligesom vi forventer at lancere en tilstedeværelse på andre sociale 

medier.   

 Markedsføring: LOBPA vil fremover tage udgangspunkt i princippet ”noget for noget”. 

Det betyder, at LOBPA skal have fordele ud af markedsføringen. LOBPA er derfor ved at 

udarbejde en partnerskabsstrategi, som vil være gældende for såvel organisationer 

som for virksomheder.  
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Punkt 6: Forslag til handlingsplan for det kommende år. 

   

 

 

Indstilling:  Generalforsamlingen godkender vedlagte handlingsplan 2016 – 

2017. 

 

Kommentarer: Susanne Olsen vil på generalforsamlingen præsentere 

handlingsplanen.  

 

Vedlagt: Handlingsplanen 

 

På bestyrelsens vegne, 

Janne Sander 

Formand for LOBPA 
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Punkt 6a:  Indkomne forslag 

   

 

Indstilling:  Jenny Kristensen 

 

Generalforsamlingen anmoder kraftigt LOBPAs ledelse til at arbejde 

for, at der etableres en velfungerende vikarordning. 

 

  Motivation fra forslagsstiller  

1) Det er ulideligt, når ens hjælpere er syge. 

2) Vi mister folk på at det ikke eksisterer (jeg kender personligt tre, 

som er gået andet steds hen.) 

3) Med alle de højt kvalificerede mennesker vi har ansat i LOBPA, 

må det være muligt. (Er det et spørgsmål om organisering?) 

 

 

Kommentar: Bestyrelsen vil se på mulighederne for og rentabiliteten i indstillingen 

– i forbindelse med vurderingen af LOBPAs fremtidige 

arbejdsområde. Bestyrelsen anerkender forslaget. 

   

Bestyrelsen indstiller, at forslaget tages til efterretning. 

 

Vedlagt:  Intet 

 

På bestyrelsens vegne, 

Janne Sander 

Formand for LOBPA 
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Punkt 7:  Budget for 2016, herunder fastsættelse af kontingent 

   

 

 

Indstilling:  Bestyrelsen har godkendt budgettet 2016 - på bestyrelsesmødet i 

december 2015. 

 

Generalforsamlingen tager budgettet til efterretning og godkender et 

uændret medlemskontingent på 100 kr. pr. år. 

 

Kontingentet gælder fra generalforsamling til generalforsamling.  

 

Kommentarer: Vedlagte budget suppleres mundtligt på generalforsamlingen af 

LOBPAs direktør, Steen Pihl Sørensen. 

 

Vedlagt:  Budget for det kommende år. 

 

På bestyrelsens vegne, 

Janne Sander 

Formand for LOBPA 
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Punkt 8:  Forslag til valg af formand  

   

 

Indstilling:  Intet. 

 

Kommentarer: Formanden er ikke på valg i 2016. 

 

Jf. vedtægterne § 5, stk. 2 vælges formand og næstformand direkte 

på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, formanden i ulige år og 

næstformanden i lige år. 

 

Vedlagt:  Intet. 

 

På bestyrelsens vegne, 

Janne Sander 

Formand for LOBPA 
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Punkt 9:  Valg af næstformand – er på valg 

   

 

Indstilling: Valg af næstformand. Susanne Olsen ønsker genvalg. Der er ikke 

kommet andre kandidater til næstformandsposten.  

 

Kommentarer: Næstformanden er på valg i 2016.  

 

Jf. vedtægterne § 5, stk. 2 vælges formand og næstformand direkte 

på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, formanden i ulige år og 

næstformanden i lige år. 

 

Der er indkommet et forslag til næstformand: Susanne Olsen.  

 

Vedlagt:  Susanne Olsens motivation er vedlagt i bilag 9a. 

 

 

 

 

På bestyrelsens vegne, 

Janne Sander 

Formand for LOBPA 
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Værløse, 14. maj 2016 

 
 
 
Navn 

  
Susanne Olsen 

 
Adresse 

  
Skovgårds Alle 189 

 
Potnr./by 

  
3500 Værløse 

 
Telefon 

  
2076 0101 

 
E-mail 

  
susanne@danskhandicapforbund.dk 

 
 
Hvilken bestyrelsespost vil du gerne stille op til som kandidat? 
 
Jeg stiller op til en næstformand. Bliver jeg ikke valgt til næstformand, stiller jeg op til bestyrelsen. 
 
 
Skriv kort om dine erfaringer med BPA. 
 

 Jeg har siden 1. maj 1985 haft BPA 24 timer i døgnet. 

 Jeg blev i 2011 valgt til bestyrelsen. 

 
 
Beskriv dit valgtema. Det vil sige det, du går til valg på. 
 
Jeg har været en af initiativtagerne til dannelsen af LOBPA, og jeg har fortsat lyst til at være med til at 
udvikle foreningen. 
 
LOBPA er et godt alternativ til de kommercielle udbydere på området. Det er meget vigtigt for mig, at det er 
os selv, der i fællesskab sætter de rammer, som har indflydelse på vores hverdag. LOBPA’s 
nonprofitgrundlag giver efter min mening en stærk etisk profil. Jeg vil fortsat arbejde for et stærkt LOBPA – 
efter min mening den bedste vej til at sikre, at mennesker med handicap kan leve et liv, som er i 
overensstemmelse med ’independent living’-principperne. 
 
 
Har overdraget dine arbejdsgiverbeføjelser til LOBPA? 
 

X  Ja 

 Nej, desværre er det ikke muligt pga. min kommunes udmåling af administrationsgebyr. 

 
 
Hvordan vil du være repræsenteret på generalforsamlingen? 
 

X   Jeg vil være fysisk til stede. 

 Jeg vil være repræsenteret ved fuldmagt. 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Susanne Olsen 
 
 
 
Tak for din tid og hjælp! 

 

mailto:susanne@danskhandicapforbund.dk
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Punkt 10:  Valg af bestyrelsesmedlemmer 

   

 

Indstilling:  Generalforsamlingen vælger to medlemmer til bestyrelsen. 

 

Kommentarer:  

Der er i 2015 to ledige pladser som medlemmer i bestyrelsen, idet 

Børge Larsen og Merete Fredsted er på valg. Der er modtaget fem 

forslag, der alle er modtaget rettidigt jf. vedtægternes § 4, stk. 3, 

senest 28 dage før generalforsamlingen.  

 

Følgende ønsker at opstille: 

 

1. Børge Larsen – medlem af bestyrelsen og ønsker genvalg 

2. Merete Fredsted – medlem af bestyrelsen og ønsker genvalg 

3. Peter Skov Jørgensen – suppleant ønsker valg til bestyrelsen 

4. Gitte R. Reckendorff Nielsen – ny kandidat 

5. Klaus Emilius – ny kandidat 

 

 

De øvrige personer i bestyrelsen er: 

 

Janne Sander, Formand (på valg i 2017) 

Amalie Riis (på valg i 2017) 

Ole Hjorth Mortensen (på valg i 2017) 

 

Følgende organisationer udpeger ét medlem for en ét-årig periode:  

 Muskelsvindfonden 

 Spastikerforeningen 

 Dansk Handicap Forbund 

 

Vedlagt:  Kandidaternes motivation.  

  

På bestyrelsens vegne, 

Janne Sander 

Formand for LOBPA 
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Kandidater til medlem af bestyrelsen 

 

 

Navn 

  

Børge Larsen 

 

Adresse 

  

 

 

Potnr./by 

  

Fredericia 

 

Telefon 

  

30 98 89 13 

 

E-mail 

  

bl@danmarkc.eu 

 

Er medlem og varetager selv arbejdsgiveransvaret  

(jf. vedtægterne § 5, stk. 4 skal det oplyses). 

 

55 år bor i Fredericia.  

Har været aktiv i handicap organisationer siden 1988. 

Sidder i flere bestyrelser, som varetager handicappedes behov. 

Har haft BPA i ca 15 år. Er selv arbejdsgiver. 

Jeg har siddet med i LOBPA’s bestyrelse i 4 år og i forretningsudvalget i 1 år. 

LOBPA er i en stor udvikling, og jeg vil meget gerne fortsat være med til at udvikle LOBPA, da 

jeg ser LOBPA, som den rigtige til at varetage BPA for både kunder og medlemmer. 

Fremadrettet kunne jeg godt se LOBPA, som den førende på BPA området både for kunder og 

medlemmer. 

LOBPA bør prioritere, at støtter op om at forbedre og udvikle hele BPA ordningen. 

Derfor stiller jeg op til LOBPA’s bestyrelse. 
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Kandidater til medlem af bestyrelsen 
 

 

Navn 

  

Merete Fredsted 

 

Adresse 

  

 

 

Potnr./by 

  

Haderslev 

 

Telefon 

  

21 69 75 73 

 

E-mail 

  

merete.fredsted@fredsted1.dk 

 

Har overdraget sit arbejdsgiveransvar til LOBPA 

(jf. vedtægterne § 5, stk. 4 skal det oplyses) 

 

Jeg blev valgt ind i bestyrelsen for 2 siden, og der er sket rigtig meget i LOBPA siden da. Jeg 

vil rigtig gerne fortsætte arbejdet i bestyrelsen, og jeg er overbevist om, at jeg nu efter 2 år, i 

langt højere grad er i stand til at gøre min indflydelse gældende som jeres repræsentant.  

 

Jeg deltager naturligvis i netværks- og temamøder og herigennem får jeg god indsigt i de 

problemstillinger og ønsker, som medlemmer og kunder har til LOBPA.  

 

Jeg er desuden aktiv i handicappolitik (formand for DH i Haderslev) og arbejder på flere fronter 

på at forbedre forhold for mennesker med handicap.  

 

Jeg håber derfor, at I med jeres stemme vil give mig mulighed for at fortsætte i bestyrelsen, i 

hvert fald i 2 år endnu.  

 

Jeg fik min BPA-bevilling i 2010 og overgav arbejdsgiveransvaret til LOBPA i 2011. Det har jeg 

bestemt ikke fortrudt, og jeg vil gøre mit bedste for, at LOBPA også fremover er et meget 

attraktivt sted at være medlem og kunde. 
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Kandidater til medlem af bestyrelsen 
 
 
Navn 

  

Peter Skov Jørgensen 
 
Adresse 

  

Grydevangen 36 
 
Potnr./by 

  

7120 Vejle Øst 
 
Telefon 

  

23 32 40 62 
 
E-mail 

  

skov@muskelsvindler.dk 

 

Er medlem og varetager selv arbejdsgiveransvaret 

 (jf. vedtægterne § 5, stk. 4 skal det oplyses). 

Rollen som både arbejdsleder og arbejdsgiver kan være en ensom rolle.  

Derfor er jeg glad for at vi har LOBPA som medlemsforening, hvor vi kan mødes med andre ligesindede og 

erfaringsudveksle om de udfordringer vi hver især måske oplever i dagligdagen med vores BPA-ordning.  

Uden LOBPA, har vi intet landsdækkende netværk på tværs af de forskellige handicaporganisationer, hvor vi 

kan mødes med andre BPA-brugere og arbejde med at udvikle vores arbedslederkompetancer. Derfor er jeg 

medlem af LOBPA! 

Jeg ser gerne at LOBPA bliver ”et supermarked” med en lang række forskellige ydelser, produkter og 

medlemsfordele, vi som både kunder og medlemmer kan gøre brug af. 

Det er især medlemmer og selvstændige arbejdsgivers muligheder for at trække på LOBPA der ligger mig på 

sinde. Der er beløb til forskellige elementer – så som hjælp til udarbejdelse af APV og kurser til dine 

hjælpere – som er inkluderet i den kroneberegning du får af din kommune som selvstændig arbejdsgiver og 

her kunne jeg godt tænke mig, at LOBPA kunne spille en rolle som leverandør. Lige nu har f.eks. min 

kommune en aftale med en lokal fysioterapeut jeg skal henvende mig til for at få hjælp til at udarbejde en 

APV – de penge vil jeg gerne ligge hos LOBPA. 

Vi skal selvfølgelig også have fuld fokus på, at LOBPA forbliver det oplagte og samtidig brugerstyret 

alternativ, når en BPA-bruger vil overdrage sit arbejdsgiveransvar. Det er det, der er rygraden i LOBPA. Vi 

har en kompetent medarbejderstab der levere top-dollar service til vores kunder – så stor ros til dem! 

Skulle jeg blive betroet endnu en periode i LOBPA’s bestyrelse vil jeg fortsat arbejde med at få sat fokus på 

udviklingen af medlemstilbud til LOBPA’s medlemmer. 

Udover mit arbejde i LOBPA, er jeg dybt engageret i handicappolitik, hvor jeg bl.a. sidder i 

Muskelsvindfondens repræsentantskab, er formand for Handicaprådet i Vejle Kommune, samt formand for 

Patientinddragelsesudvalget i Region Syddanmark.  
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Kandidater til medlem af bestyrelsen 
 

 

Navn 

  

Gitte R. Reckendorff Nielsen 

 

Adresse 

  

 

 

Potnr./by 

  

Brenderup 

 

Telefon 

  

 

 

E-mail 

  

gitterrnielsen@hotmail.com 

 

 

 

Har overdraget sit arbejdsgiveransvar til LOBPA (jf. vedtægterne § 5, stk. 4 skal det oplyses). 

 

Hej med jer! 

 

Jeg hedder Gitte R. Reckendorff Nielsen og jeg vil meget gerne stille op til bestyrelsen for 2 år. 

Jeg har overgivet mit arbejdsgiveransvar til LOBPA. 

 

Jeg synes, at LOBPA er en god forening, som jeg meget gerne vil være med til at udvikle. 

 

Jeg er ansvarlig for at vi får indkaldt til møde i netværksgruppen på Fyn og søger for, at finde 

et godt tema. Og jeg kan jo mærke, hvor meget det giver, at være med. 

 

Derudover er jeg mentor i LOBPA.  

 

Jeg ønsker at sikre, at BPA ordningen bliver sikret. Derudover er det vigtigt at vi fortsat får 

fortalt hvad Independent Living er og hvorfor det er godt at give mulighed for dette, så BPA 

borgere også kan bidrage og leve et liv med lige muligheder. 

 

Derfor vil jeg gerne være med i bestyrelsen! 

 

Venlig hilsen 

Gitte R. Reckendorff Nielsen 

Mailadresse:gitterrnielsen@hotmail.com 
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Kandidater til medlem af bestyrelsen 
 
 
Navn 

  

Klaus Emilius 
 
Adresse 

  

Adonisvej 89 

 
Potnr./by 

  

8960 Randers sø 

 
Telefon 

  

klaus@handi-jobs-ke.dk 

 
E-mail 

  

23297667 

 

Har overdraget sit arbejdsgiveransvar til LOBPA 

 (jf. vedtægterne § 5, stk. 4 skal det oplyses) 
 

Dette er hvad jeg vil kæmpe for i Lobpa  
fordi jeg I aviser, på nette og i tv læser og høre man så maget om nedskæringer inden for 
handicapområdet. Kommuner skærer i ydelser og sætter retssikkerheden over styr. Det er en 
alvorlig situation. Vi kan ændre det, men det kræver vedholdenhed. Vi har opnået resultater. 
Dette vil jeg være med til at lave om på… 
 
Kender også til det at have hjemmepleje 4 gange om dagen, og det er ikke en løsning, jeg ønsker at 
få igen, da jeg på egen krop har oplevet, hvordan det danske sundhedssystem er. Jeg har fuldt 
med i alt det, der sker omkring nedskæringerne på handicapområdet og i alle kommunerne. Dette 
vil jeg gerne være med til at lave om på, så alle med et handicap kan fastholde et normalt liv og få 
en normal fungerende hverdag. 
 
Jeg vil naturligvis hjælpe med at forbedre vilkårene for respiratorbrugere & Bpaording bruger det 
er jo ikke maget 
 
Vil kæmpe for arbejdsmiljø til BPA-bruger de har jo ikke noget arbejdsmiljø  
Jeg vil kæmpe for de handicappedes ret til et selvstændigt liv. Vi er jo alle en del af 
samfundet, 
 
Siger at Lobpa godt kan blive bredder end de er i dag i LOBPAs sygestatistik syndes godt de kan 
lave bedre LOBPAs AXP er der flere ting som kan lave om i så det bliver nemmer for alle som 
bruger det i Lobpa hvad der kan lave Bedre har jo selv mange år IT viden skab 
 
Vil være med til at gøre Lobpa bedre end de er i dag 
Elfter jeg selv har haft BPA i 3 år har jeg funden ud af der ikke er arbejdsmiljø til BPA-bruger som 
det er i dag kun hjælper der skal have et godt arbejdsmiljø og ikke BPA-bruger … 
vil kæmpe et Bedre arbejdsmiljø til BPA-bruger i dag er der jo ikke arbejdsmiljø som hjælper skal 
ratte sig efter dette er noget der skal laves om på i 2016 siger at BPA det er ikke noget jeg vil 
undvære for en hver pris 
 
Demokrati og sammenhold er nøgleord, vi skal udøve demokratiet og værne om vores fællesskab i 
LOBPA dette  
Opstiller til bestyrelses Lobpa fordi blande mig mere i Handicappolitik for bpabruger & Vi som har 
en bpa skal stå sammen 
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Se mere på min hjemme side klausemilius.dk 
 
Hvem er jeg 
43 år. Jeg bor i Randers & har haft Bpa-ording i 3 år som jeg er glad for… motto ”BPA FOR 
EVER” 
 
Til hverdag Er jeg muskelsvindler har Beckers muskeldystrofi (BMD). 3 brødre har også, som har 
samme type muskelsvind, som jeg selv har 
 
Mit CV:  
2015 til nu ELEVFORENINGENS BESTYRELSE på Egmont Højskolen i hov fra nov 2015 til nu  
1998-2015 med svindler-crew på grøn koncert m.m. frivillig for muskelsvindfonden (med over 
1000 timer) som frivillig 79 koncret dage)  
2014 til nu Anmelder hos KomBlot.dk som er et initiativ, der hjælper kørestolsbrugere med at 
finde gode oplevelser og lettilgængelige steder.  
har selv haft en bpa-Ordning siden 2013. 
Lejerbo bestyrelse 2009 til 2010  
2004-2005 i et år Handicaprådet Nordjurs kommune .. ( mit mål lettilgængelige steder for 
kørestolsbrugere)  
Egmont højskolen 1999-2000 Film- og Medielinjen & kunstlinjen  
1993-1995 dansk landbrugsmuseum, gl. Estrup, auning, i et kontor job & jeg slå også alt græsset 
på Landbrugsmuseum men en mini traktor .. 
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Punkt 11:   Valg af suppleanter 

   

 

Indstilling: Der vælges en suppleant.  

 

Peter Skov Jørgensen er på genvalg. Peter Skov Jørgensen stiller 

også op til bestyrelsen.  

 

Kommentarer: Alle 5 kandidater til bestyrelsen (se punkt 10) – stiller op som 

suppleanter – såfremt de ikke vælges som 

bestyrelsesmedlem. 

 

 Børge Larsen 

 Peter Skov Jørgensen 

 Merete Fredsted 

 Gitte R. Reckendorff Nielsen 

 Klaus Emilius 

 

 

Vedlagt:  Intet. Kandidaternes motivation fremgår af bilag 10a.  

 

På bestyrelsens vegne, 

Janne Sander 

Formand for LOBPA 
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Punkt 12:   Eventuelt 

   

 

Indstilling: Generalforsamlingen i 2017 - afholdes lørdag den 10. juni 2017. 

 

 Generalforsamlingen afholdes på Egmont højskolen. 

  

 

Kommentarer: Oversigt over afholdte generalforsamlinger: 

2009 Odense Congress Center (weekend) 

2010 Odense Congress Center (weekend) 

2011 Fredericia, Trinity Hotel & Conference Centre (weekend) 

2012 Korsør, Musholm Bugt Feriecenter (weekend) 

2013 Odense, Odence Congress Center (weekend) 

2014 Fredericia, Trinity Hotel & Conference Centre (hverdag) 

2015 Høje Taastrup, Handicaporganisationernes Hus (hverdag) 

2016 Korsør, Musholm Bugt Feriecenter (weekend) 

 

Vedlagt:  Intet 

 

På bestyrelsens vegne, 

Janne Sander 

Formand for LOBPA 


