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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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Bilag 2 
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 handleplan for det kommende år 

 

a. Indkomne forslag 
 

7. Budget for det kommende kalenderår, herunder fastsættelse 
af kontingent  
 

8. Valg af formand 
 

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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Bilag 3 
Punkt 3:  Forslag til stemmetællere 
   

 
 
Indstilling:  Generalforsamlingen godkender 2 medarbejdere fra sekretariatet 

som stemmetællere.  
 
Kommentarer: Jeanette Sørensen og Charlotte Amgild fra LOBPAs sekretariat 

foreslås som stemmetællere. 
 
Vedlagt:  Intet. 
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Janne Sander 
Formand for LOBPA 
  



 Generalforsamling 9. juni 2018 

     

 
 

Bilag 4 
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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Bilag 5 
Punkt 5: Forslag til regnskab for det seneste regnskabsår 

(årsberetning) 
   

 
 
Indstilling:   Generalforsamlingen godkender vedlagte regnskab. 
 
Kommentarer: Intet. 
 
Vedlagt:   Regnskab for 2017.  
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Janne Sander 
Formand for LOBPA 
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Bilag 6 
Punkt 6: Forslag til handleplan for det kommende år. 
   

 
 
Indstilling:  Generalforsamlingen godkender vedlagte handleplan 2018 – 

2019. 
 
Kommentarer: Handleplanen præsenteres på generalforsamlingen.  
 
Vedlagt: Handleplanen. 
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Janne Sander 
Formand for LOBPA 
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Bilag 6 
Forslag til Handleplan 2018-2019          
   

 

Samarbejde og politisk påvirkning 
LOBPA skal til stadighed sikre, at der skabes bedre forhold inden for BPA-området. Derfor 
er det en af vores klare målsætninger at få ændret udmålingssystemet, så der opnås et 
ensartet niveau landet over for alle borgere med BPA uanset, hvordan arbejdsgiver- og 
arbejdslederansvaret er fordelt. Vore mål er en ny metode til at beregne 
administrationsbidraget; sikring af overenskomstmæssige lønelementer; minimering af 
kommunernes benyttelse af rådighedstimer og klar budget- og regnskabsaflæggelse. 
LOBPA er eksperter på BPA-området. Vi kender dagligdagen fra alle sider – som 
arbejdsledere, arbejdsgivere og administratorer. Vi har fingeren på pulsen og ved, hvordan 
den praktiske hverdag skal spille sammen med den økonomiske ramme. 
 

 Handicaporganisationerne: Vi ønsker at konsolidere vores samarbejde med det 

formål at koordinere indsatsen for vores fælles mål at bevare, udbygge og forbedre 

BPA-ordningen. Vi samarbejder gerne om at få BPA-målgruppen udvidet til at 

omfatte endnu flere borgere. 

 Kommunerne: Vi ønsker, at kommunerne og Kommunernes Landsorganisation 

(KL) 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 overenskomstpartnere. 

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. 

Konkrete tiltag i 2018 / 2019:  
 Vi fortsætter dialogen med ovenstående parter for i fællesskab at sikre fremtiden for 

og kvaliteten i BPA. 

 Vi udvikler vores indsats på nye forretningsområder; det drejer sig om 
ledsageordninger og ikke mindst Samtænkt Indsats som et unikt redskab til at 
tilbyde sammenhængende hjælp i hverdagen for borgere – både børn, unge og 
voksne – med mangeartede og særlige behov. 

 Vi udvikler vores relationer i det europæiske samarbejde European Network on 
Independent Living (ENIL) med det sigte at fastholde retten til at leve et 
selvstændigt liv. 

 

Tilbud til LOBPAs kunder og medlemmer 
I LOBPA er det altid din BPA, der er i fokus. Derfor tilbyder vi redskaber til at udvikle og 
forbedre kompetencerne som arbejdsgiver og arbejdsleder. Det gør vi bl.a. med 
individuelle tilbud og gennem netværksskabende aktiviteter, arbejdslederuddannelse, 
temamøder og mentorordning.  
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Medlemskab af LOBPA er for alle med BPA, uanset om arbejdsgiveransvaret er 
overdraget til LOBPA, om det varetages af en selv, eller om det er overdraget til en anden 
virksomhed.  

 Temadage og aktiviteter: LOBPA tilbyder temadage for alle med en BPA.  

 Lokale netværksmøder: LOBPAs netværksmøder giver medlemmer adgang til 

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 kan stille et hurtigt spørgsmål til den lokale konsulent. Hvert netværk 

tilbydes møder 3 gange om året. 

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

være landsdækkende. Derfor vil tilbuddet til LOBPAs medlemmer i ungenetværket 

være anderledes end i de lokale netværk. Ungenetværket er medlem af 

Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) for at sikre et mangfoldigt 

aktivitetstilbud til unge samt støtte SUMHs kamp for, at unge under 18 år får 

adgang til en BPA-lignende ordning. 

 LOBPA Oplevelser: Vi fortsætter med at arrangere sociale aktiviteter, hvor borgere 

med BPA tilbydes at mødes med ligestillede omkring fælles oplevelser, der kan 

medvirke til at udvikle og fastholde netværk. 

 Jobtavlen: LOBPA arbejder kontinuerligt med at udbygge og forbedre vores 

netværksbaserede jobformidling. Succesen afhænger af den trafik, der foregår på 

Jobtavlen – så jo mere siden anvendes, des bedre bliver den. 

 LOBPA-konsulenter: LOBPA vil fremadrettet styrke konsulenternes 

tilstedeværelse ved medlemsaktiviteterne for at levere fagligt input til gavn for 

kunder og medlemmer. LOBPAs strategi på konsulentområdet er baseret på 

værdierne: tillid, tryghed og tilstedeværelse. 

 

Tilbud alene for LOBPAs kunder 
Medlemmer, der har overdraget arbejdsgiveransvaret til LOBPA, er kunder i LOBPA.  

 Arbejdslederuddannelse: I et unikt samarbejde med uddannelsesinstitutionen 
Niels Brock udbyder LOBPA en arbejdslederuddannelse over 6 hele kursusdage. 
Uddannelsen består af 6 moduler, hvoraf 4 varetages af Niels Brock, og de 
resterende 2 varetages af LOBPAs konsulenter. Uddannelsen er skræddersyet til 
BPA-området. Arbejdslederuddannelsen er efterspurgt og nyder stor tilslutning.  

 APV: LOBPA tilbyder at afholde de lovpligtige APV´er i samarbejde med 
ArbejdsmiljøEksperten. Kommunen skal bevilge udgiften til APV. 

 Førstehjælpskursus: LOBPA har indgået samarbejde med ArbejdsmiljøEksperten, 
som kan levere førstehjælpskursus, hvis kommunen bevilliger dette.   

 Ergonomikursus (herunder forflytning): LOBPA har indgået samarbejde med 

ArbejdsmiljøEksperten, som kan levere ergonomikurser, hvis kommunen bevilliger 

dette. 

 Vikarordning: LOBPA tilbyder vikardækning, når kundens kommune har bevilget 

dette. LOBPA har kontaktet alle de kommuner, hvor vi  

 

 



 Generalforsamling 9. juni 2018 

     

 
 

har kunder og påpeget kommunens lovmæssige forsyningspligt – til gavn for alle 

med BPA. 

 Afløserlisten: LOBPA arbejder på at styrke afløserlisten. En stærk afløserliste 

kræver to hjælpere på afløserlisten for hver kunde. Derudover vil vi afdække 

mulighed for, at der tilknyttes afløsere.  

 Juridisk rådgivning (herunder ansættelsesret): Vi tilbyder rådgivning om 
ansættelsesretlige forhold, herunder overenskomstmæssige forhold, ligesom der er 
mulighed for sparring på den BPA-relaterede jura.  

 Mentorordning: LOBPA tilbyder mentorstøtte, hvor kunder sættes i kontakt med en 
mere erfaren arbejdsleder og modtager sparring. 

 Kundestrategi: LOBPAs fordelsprogram giver adgang til rabatter og andre 
kontante kundefordele. Medlemmer nyder også adgang til en række fordele. 
Kundernes hjælpere får ligeledes adgang til udvalgte fordele.  

 

Kommunikation 
LOBPA kommunikerer vores særlige tilgang til BPA, som en medlemstyret forening 
funderet i værdimæssige principper om retten til det frie valg og et selvstændigt liv. 
Organisationen drives som en socialøkonmisk virksomhed med ”Not for profit” som 
udgangspunkt. LOBPA er medlemsstyret af mennesker, der selv har BPA. Hermed sikres, 
at vores værdier fastholdes i et borgerperspektiv.  
Vi kommunikerer på en bred palette af platforme, så vores budskaber og tilbud når 
følgende målgrupper: Medlemmer, kunder, samarbejdspartnere, kommuner, politikere og 
andre med interesse i BPA-området og for LOBPA i særdelshed.  

 Hjemmeside: På LOBPAs hjemmeside kommunikeres vores strategi og værdisæt 

til alle interesserede. Nyheder relevante for BPA-området og internt i LOBPA 

lægges løbende på siden, som desuden indeholder et kunde- og medlemsweb, der 

giver adgang til forskellige værktøjer, som er relevante for arbejdsledere. Med et 

personligt login fås adgang til LOBPAs fordelsprogram med tilbud og rabatter fra 

eksterne samarbejdspartnere. 

 Nyhedsbreve: LOBPAs nyhedsbreve når ud til et bredt forum, og vi arbejder 

målrettet på til stadighed at forbedre og styrke vores kommunikation ad den vej.  

 Sociale Medier: LOBPA styrker indsatsen på sociale medier, særligt på Facebook, 

hvor vi øger vores kommunikation til alle interessenter.  

 Markedsføring: LOBPA vil fokusere vores markedsføring til der, hvor mennesker 

med BPA befinder sig. LOBPA støtter gerne op om arrangementer, hvis de har en 

relevans for vores målgruppe, og vi genkender LOBPAs værdier i deres etiske 

udgangspunkt. Vi er stolte af til eksempel at være sponsor for det nordiske 

mesterskab i el-hockey, LOBPA Nordic Champions League. 
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Bilag 6a 
Punkt 6a:  Indkomne forslag 
   

 
Indstilling:  Jeg har forslag til et punkt på dagsordenen og generalforsamling  
     
     1. At lobpa ser på mulighed for og meget gerne udføre et 

omfattende kursus, som 2.aktør mod betaling selvfølgelig.   
     "Indledende kursus for Handicap hjælpere". 
     
     Som en slags indledende kursus for alle der har interesse i at 

lære visse teknikker og metoder samt hvordan man rent filosofisk 
er Handicap hjælper og støtter det individuelle liv i relation til 
independent living og støtte til at folk med BPA kan styre eget liv. 

     
     Duos har pt sådan nogle kurser kørende men der mangler dels en 

anden blanding af emner, samt hygiejne og den filosofiske del, 
som håndteres anderledes af duos end dén filosofi vi bruger i 
lobpa. 

     
     Mvh Lisbeth Andersen 
 
Kommentar: Bestyrelsen har behandlet forslaget.  

 
Begrundelse:  
Bestyrelsen takker Lisbeth for forslaget. Forslaget er blevet 
behandlet og vurderet i bestyrelsen.  
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at forslaget ikke 
vedtages, og at LOBPA ikke kan udvikle kurser for personer i de 
kommunale jobcentre.  
 
Begrundelsen er en kombination af, at personer under 
jobcentrene ikke er ansat i LOBPA; at LOBPA ikke har ressourcer 
til kursusvirksomhed over for de kommunale jobcentre; at LOBPA 
er landsdækkende - hvilket er positivt men også en udfordring i 
forbindelse med dækning af alle landets jobcentre. Dertil lægger 
LOBPA vægt på, at borgere med BPA har individuelle behov, 
hvorfor instruktion og træning af hjælperne foregår i 
arbejdslederens eget hjem.   

 
Vedlagt:  Intet. 
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Janne Sander 
Formand for LOBPA 
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Bilag 7 
Punkt 7:  Budget for 2018, herunder fastsættelse af kontingent 
   

 
 
Indstilling:  Bestyrelsen har godkendt budgettet for 2018 – på 

bestyrelsesmødet i december 2017. 
 

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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Bilag 8 

Punkt 8:  Forslag til valg af formand - er ikke på valg 
   

 
Indstilling:  Intet. 
 
Kommentarer: Formanden er ikke på valg i 2018.  
 

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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Bilag 9 
Punkt 9:  Valg af næstformand – er på valg 
   

 
Indstilling: Intet.  
 
Kommentarer: Næstformanden er på valg i 2018.  
 

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.  
 
Susanne Olsen ønsker genvalg. 
 
Der er ikke kommet andre kandidater til næstformandsposten. 
 

Vedlagt:  Motivation fra Susanne Olsen 
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Janne Sander 
Formand for LOBPA 
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Bilag 9a 
 

Værløse, 14. maj 2018 
 
 
 
Navn 

  
Susanne Olsen 

 
Adresse 

  
Skovgårds Allé 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 for mig den eneste udbyder 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 ”not for profit”-grundlag 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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Bilag 10 
Punkt 10:  Valg af bestyrelsesmedlemmer 
   

 
Indstilling:   Generalforsamlingen vælger to medlemmer til bestyrelsen. 
 
Kommentarer: Der er i 2018 to ledige pladser som medlemmer i bestyrelsen, idet 

Merete Fredsted og Gitte Reckendorff Nielsen er på valg. Der er 
modtaget 3 kandidaturer, der alle er modtaget rettidigt jf. 
vedtægternes § 4, stk. 3, senest 28 dage før generalforsamlingen.  
 
Følgende ønsker at opstille: 

 
1. Merete Fredsted – medlem af bestyrelsen og ønsker 

genvalg. 
2. Gitte Reckendorff Nielsen – medlem af bestyrelsen og 

ønsker valg til bestyrelsen. 
3. Ole Hjorth Mortensen – suppleant og ønsker valg til 

bestyrelsen. 
 

De øvrige personer i bestyrelsen er: 
 
Janne Sander, Formand (på valg i 2019) 
Børge Larsen (på valg i 2019) 
Peter Skov Jørgensen (på valg i 2019) 

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

 Muskelsvindfonden 

 Spastikerforeningen 

 Dansk Handicap Forbund 
 

Der skal sættes 2 krydser på stemmesedlen,  
da 2 bestyrelsesposter skal besættes. 

 
Vedlagt:  Kandidaternes motivation.  
  
 
 
På bestyrelsens vegne 
Janne Sander 
Formand for LOBPA 
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Bilag 10a 

 

Kandidater til medlem af bestyrelsen 

 
Navn 

 Merete Fredsted 

 
Adresse 

  
Mimersvej 31 

 
Postnr./by 

  
6100 Haderslev 

 
Telefon 

  
21697573 

 
E-mail 

  
Merete.fredsted@fredsted1.dk 

 
Jeg ønsker at stille op til (sæt kryds): 
Næstformand (2 år)  

Bestyrelsesmedlem (2 år) x 

Suppleant (1 år)  

 

Har overgivet arbejdsgiveransvaret  

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

Beskriv dig selv og din motivation for at stille op  

Jeg har haft min BPA-ordning siden 2010 og overgav samme år arbejdsgiveransvaret til 
LOBPA. For mig er det vigtigt, at LOBPA er en brugerstyret organisation, som drives som 
en socialøkonomisk virksomhed. 
Jeg har været med i bestyrelse de seneste 4 år og stiller op igen, da jeg synes LOBPA er 
midt i en spændende udvikling, og det er vigtigt, at vi hele tiden har fokus på BPA, men 
også inddrager flere relevante forretningsområder for at sikre LOBPA´s økonomiske 
grundlag fremover. 
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Bilag 10a 

 

Kandidater til medlem af bestyrelsen 

 
 
Navn  

  
Gitte R. Reckendorff Nielsen 

 
Adresse 

  
Bogensevej 85 

 
Postnr./by 

  
5464 Brenderup 

 
Telefon 

  
40 37 21 90 

 
E-mail 

  
gitterrnielsen@hotmail.com 

 
Jeg ønsker at stille op til (sæt kryds): 
Næstformand (2 år)  

Bestyrelsesmedlem (2 år) x 

Suppleant (1 år)  

 

Er kunde hos LOBPA.  

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

 

Beskriv dig selv og din motivation for at stille op  

Jeg vil gerne genopstille til LOBPA´s bestyrelse, da jeg har syntes, at det var rigtig 

spændende at udvikle nye arbejdsområder og i det hele taget være med til at kæmpe for 

BPA og dens mange værdier. 

Jeg er 46 år og er kunde i LOBPA og er glad for dette.  

Jeg vil gerne videreudvikle på de nye arbejdsområder og især gerne på børneområdet, 

hvor vi har et unikt tilbud på at skabe en helhed for børnefamilierne. Jeg er godt klar over, 

at det til stadighed er en kamp politisk, om at skabe de bedste vilkår for børnefamilier med 

børn med handicap, men når kommunerne og politikerne ikke kan finde ud af det, så er 

det godt, at LOBPA kan skabe et tilbud, som sikre at barnet i det mindste ikke skal have 

mange forskellige hjælpere i løbet af en dag, men kan få den samme gennemgående 

hjælper i løbet af dagen.  

Det er jo det vi andre voksne med BPA gerne vil have. Vi ønsker heller ikke en banegård 

af hjælpere i løbet af dagen og ingen mulighed for at bestemme selv over sin dag.  

Og netop dette har jeg været med til at arbejde med i min tid i bestyrelsen sammen med 

de kompetente medarbejdere, som vi har. Men der er lang vej endnu for vi er først lige 

begyndt og vi har stadigvæk mange kommuner, som vi skal sælge ideen til. 
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Et liv med lige muligheder er altafgørende for os alle. Men det er under pres fra alle sider, 

så derfor skal vi også stå sammen og være gode til, at argumentere for at det skal være 

muligt. Os borgere med BPA er udsatte i denne tid og i LOBPA kæmper vi for at kunne få 

nogle gode forhold og sikre at man kan få en BPA fortsat. Og det vil jeg gerne være med til 

fortsat. 

Derudover vil jeg jo gerne være med til, at vi har nogle gode netværksgrupper rundt 

omkring. Jeg er selv med i netværksgruppen på Fyn og det er et godt sted, hvor vi kan 

dele vores udfordringer i hverdagen og sparre med hinanden. 

Yderligere er det vigtigt, at vi har nogle gode oplevelser og relevante kursuser for vores 

medlemmer. 

Jeg har siddet i bestyrelsen i 2 år nu og har ligeledes været mentor i 4 år. Og jeg vil være 

meget beæret over at kunne fortsætte i bestyrelsen. 
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Bilag 10a 

 

Kandidater til medlem af bestyrelsen 

 
 
Navn 

  
Ole Hjorth Mortensen 

 
Adresse 

  
Seglen 23 

 
Postnr./by 

  
8800 Viborg 

 
Telefon 

  
86673918 

 
E-mail 

  
Olehjorthm@hotmail.com  

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

 

Motivation fra Ole Hjorth Mortensen – derfor stiller jeg op 

Jeg har haft schlerose i 16 år og har haft et par firmaer til at køre det for mig, der har snydt mig og 

mine medarbejdere. Mine undersøgelser af hvad der er på markedet, så har jeg fundet ud af, at 

LOBPA er det bedste for mig og derfor vil jeg gerne være med til at have hånd i hanke med, hvad 

der sker. For at have en så god fremtid som muligt som handicappet. 

Mit cv: jeg er uddannet maskinmester og har sejlet på store skibe verdenen over og har haft 

kommandoen over meget personale. Derfor mener jeg, at jeg er egnet til at være 

bestyrelsesmedlem, hvor jeg kan følge retningen for LOBPA.  

Jeg har selv været en del af skibsledelser og har taget personale- og ledelsesbeslutninger på 

topplan. Derfor er jeg egnet til at tage beslutninger som bestyrelsesmedlem for LOBPA.  

Min fremtid er, at jeg gerne vil leve et værdigt liv, og det mener jeg, at det skal gøres udenfor det 

offentlige. Jeg er meget godt tilfreds med den måde, som LOBPA behandler mine medarbejdere 

på, så vi kan se en fremtid. Jeg vil også arbejde for, at LOBPA kan køre kommercielt rigtigt godt. 

 

 
 
 
     

mailto:Olehjorthm@hotmail.com
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Bilag 11 
Punkt 11:   Valg af suppleanter 
   

 
Indstilling: Der vælges en suppleant.  

 
Ole Hjorth Mortensen er på genvalg. Ole stiller også op til 
bestyrelsen.  

 
Kommentarer: Alle 3 kandidater til bestyrelsen (se punkt 10) – stiller op som 

suppleanter – såfremt de ikke vælges som 
bestyrelsesmedlem. 

 
1. Merete Fredsted. 
2. Gitte Reckendorff Nielsen. 
3. Ole Hjorth Mortensen. 

 
 
Vedlagt:  Intet. Kandidaternes motivation fremgår af bilag 10a.  
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Janne Sander 
Formand for LOBPA 
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Bilag 12 
Punkt 12:   Eventuelt 
   

 
Indstilling: Generalforsamlingen i 2019 - afholdes onsdag den 5. juni 2019. 
 
 Generalforsamlingen afholdes på Musholm Bugt Feriecenter.  
  
 
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, Odense Congress Center (weekend) 
2014 Fredericia, Trinity Hotel & Conference Centre (hverdag) 
2015 Høje Taastrup, Handicaporganisationernes Hus (hverdag) 
2016 Korsør, Musholm Bugt Feriecenter (weekend) 
2017 Korsør, Musholm Bugt Feriecenter (weekend) 
2018 Hou, Egmont Højskolen (weekend) 

 
Vedlagt:  Intet. 
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Janne Sander 
Formand for LOBPA 


