Referat af LOBPAs generalforsamling onsdag den 17. juni 2015
Sted:

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

1.

Valg af dirigent
Generalforsamlingen vælger som dirigent Philip Rendtorff, direktør for PTU.
Dirigenten konstaterer, at fristerne for varsling af generalforsamlingen er overholdt
jf. vedtægterne, idet invitationen er sendt den 2. maj og dagsorden med bilag er
sendt den 2. juni.

2.

Godkendelse af dagsorden
Generalforsamlingen godkender følgende dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Valg af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Valg af stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Regnskab for det seneste regnskabsår (årsberetning)
Bestyrelsens forslag til handlingsplan for det kommende år, herunder afrapportering
vedr. sidste års handlingsplan
Indkomne forslag
a.
Forslag om ny § 2, litra f (om værdipapirer)
b.
Forslag om ny § 4, stk. 2 (om anvendelse af den nyeste og tilgængelige
kommunikationsteknologi)
c.
Forslag om ny § 4, stk. 6 (om elektronisk stemmeafgivning)
Budget for det kommende kalenderår, herunder fastsættelse af kontingent
Valg af formand
Valg af næstformand (ikke på valg)
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter
Eventuelt

3.

Valg af stemmetællere
Generalforsamlingen vælger Jeanette Sørensen og Kristina Munkegaard fra LOBPAs
sekretariat som stemmetællere.

4.

Bestyrelsens beretning
Formand, Janne Sander aflægger bestyrelsens beretning (se bilag a)
Janne Sander berettede om følgende emner:
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- It udvikling
- Afløserlisten
- Jobtavlen
- Pilotkurser for hjælpere
- Temamøder
- Nyt landsdækkende ungdomsnetværk og nye lokale netværk
- Revitalisering af mentorkorpset
- Samarbejde med bruger- og hjælperklubber
- Health- og Rehabmesse
- Kommunikation; Facebook, hjemmeside og nyhedsbreve
- Lovgivning og den politiske udvikling
- Udbud om respiratorbrugere
- Udbud om BPA-rådgivningen
- Klage over Aarhus kommune
- Samarbejde med de øvrige handicaporganisationer
- Samarbejde med arbejdsmarkedets parter
- Et kollegialt fællesskab
- Bestyrelsens arbejde
- Året der gik i bestyrelsen og sekretariatet
Jenny Kristensen takkede bestyrelsen for dets gode arbejde.
Generalforsamlingen godkender bestyrelsens beretning.
5.

Regnskab for det seneste regnskabsår
Direktør, Steen Pihl Sørensen gennemgår årsregnskabet i hovedtal. Direktøren
oplyser, at der har været en stigende omsætning i 2014, hvilket især skyldes flere nye
kunder.
Årets resultat er 1.816.000 kr.
Årets bruttofortjeneste er 10.517.000, hvilket er lidt mindre end i 2013, og det
forklares med, at der er indgået et forlig med en kommune.
De administrative omkostninger er steget siden 2013 grundet en strategisk
beslutning om at udvide sekretariatet.
Kommunernes faldende udmåling giver udslag i regnskabet, ligesom der ikke længere
er renteindtægter.
Jenny Kristensen spørger, hvad der er driftsregnskabet og hvad der er foreningsregnskab. Steen Pihl Sørensen oplyser, at regnskabet ikke opdeles, da det følger
beslutningen om en samlet organisation, dog er der i 2014 anvendt 1,2 mio. kr. på
kunde- og medlemsaktiviteter. Formand, Janne Sander tilføjer, at LOBPA som
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socialøkonomisk virksomhed sikrer, at evt. overskud bruges til fordel for alle med
BPA, og i det sidste år er det bl.a. sket i form af medlemsaktiviteter.
Jenny Kristensen spørger til kommunernes udmåling. Steen Pihl Sørensen oplyser, at
grundet manglende regulering på området, har kommunerne forskellig udmåling.
LOBPA ser gerne en fast takstmodel i den nye L 147, sådan at der er et minimum for
administrationsbidrag.
Gitte R. R. Nielsen udtrykker tilfredshed med de øgede udgifter til LOBPAs mange
aktiviteter, idet de giver lyst til at overdrage arbejdsgiveransvaret.
Marianne Rosenvold spørger til LOBPAs smertegrænse for administrationsbidraget.
Vicky Jensen spørger til, hvorfor takstmodellen er taget ud af lovforslaget L 147.
Steen Pihl Sørensen oplyser, at LOBPA i samarbejde med de store
handicaporganisationer og arbejdsmarkedets parter som er Dansk Erhverv og FOA
forsøger at påvirke den politiske udvikling til fordel for BPA-borgere og virksomheder,
der varetager BPA-arbejdsgiveransvaret.
Generalforsamlingen godkender regnskabet.
6.

Bestyrelsens forslag til handlingsplan for det kommende år, herunder
afrapportering vedr. sidste års handlingsplan
Næstformand, Susanne Olsen fremlægger mundtligt bestyrelsens handlingsplan (se
bilag b).
Susanne Olsen berørte følgende emner:
- Temamøder
- Netværksmøder
- LOBPA-net Ung
- Samarbejde med bruger- hjælperklubber
- Mentorordningen
- Konsulenterne kommer gerne ud til kunder og potentielle kunder
- Forflytningskurser for hjælpere, gerne i eget hjem
- Forbedring af AXP
- Afløserliste og vikarordning
- Kommunikationsstrategi er under forandring
- Hjemmeside, nyhedsbreve og Facebook
- Målrettet markedsføring i samarbejdsalliancer: Noget for noget.
- Øge samarbejde og politisk indflydelse i forhold til handicaporganisationer, DE og
FOA
- Bedre forhold på BPA-området
- Medlems- og kundeaktiviteter
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- LOBPAs aktiviteter er landsdækkende, derfor er aktiviteterne fordelt med 70 %
aktiviteter i Jylland og Fyn og 30 % på Sjælland. Den fordeling afspejler LOBPAs
kunders bopæl og dermed også LOBPAs omkostninger.
- Øget medlems- og kundetilgang.
Marianne Rosenvold fortæller, at hun hver dag nyder at være kunde hos LOBPA. Dog
oplever Marianne Rosenvold, at det er svært at afholde ferie i henhold til
hviletidsbestemmelserne i overenskomsten og foreslår derfor, at dette bliver et
kommende indsatsområde. Direktør, Steen Pihl Sørensen oplyser, at ferieafholdelse
er notereret som emne ved næste overenskomstforhandling. Formand, Janne Sander
uddyber, at handicaphjælperoverenskomsten til gengæld giver mulighed for at
benytte 24-timers-vagter.
Marianne Rosenvold fortæller, at lønindberetningen ved hjælp af AXP er tung. Steen
Pihl Sørensen oplyser, at et igangværende it-projekt skal gøre det nemmere at
indberette løn og skabe et bedre overblik.
Jenny Kristensen vil gerne høre, hvilke tanker LOBPA gør sig i forhold til at tilbyde
kurser til hjælperne i førstehjælp og forflytning samt hvem, der betaler for
forflytningskurser. Janne Sander fortæller, at der arbejdes med muligheden for at
forflytningskurser kan ske i eget hjem.
Søren Lund spørger, hvem der har ansvar for hjælperes uddannelse, når det gælder
respirator- og bi-pap-brugere. Konsulent, Gitte Jensen fortæller, at man ved
respirationshjælp er under Sundhedsloven, og at det derfor er respirationscentrene
som har ansvar for uddannelse og uddannelsesbeviset. Som arbejdsleder har man
imidlertid ansvar for, at handicaphjælpere har den nødvendige uddannelse.
7.

Indkomne forslag
a. Forslag om ny § 2, litra f (om værdipapirer)
Generalforsamlingen besluttede, at der til § 2 tilføjes et nyt litra f, således lyder:
§ 2:
LOBPAs overordnede formål er
a)
at være en medlemsorganisation, der organiserer arbejdsledere med
borgerstyret personlig assistance, BPA.
b)
at varetage arbejdsgiveransvaret for borgere, der har en BPA-ordning.
c)
at udvikle services inden for personale- og lønadministration, rekruttering,
vikarassistance, rådgivning, vejledning og uddannelse mv.
d)
at arbejde organisatorisk og via interessevaretagelse for at sikre borgere
med BPA et uafhængigt liv på lige vilkår med andre borgere.
e)
at tilbyde personlig pleje- og ledsageassistance generelt for mennesker med
funktionsnedsættelser under uddannelse, i hjemmet og i job.
f)
Investering i værdipapirer. Den overordnede risikoprofil skal godkendes af
bestyrelsen.
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b. Forslag om ny § 4, stk. 2 (om anvendelse af den nyeste og tilgængelige
kommunikationsteknologi)
Marianne Rosenvold henstiller til, at der benyttes streaming og lignende, når det er
økonomisk muligt. Formand, Janne Sander medgiver, at det kan have værdi at
benytte nyeste kommunikationsformer til LOBPAs målgruppe, blot skal LOBPA ikke
være forpligtet af vedtægterne. Janne Sander slår fast, at LOBPAs bestyrelse vil gøre
brug af dette, når værdien står mål med omkostningerne.
Generalforsamlingen besluttede at fjerne sætningen: ”og med hensyn til
anvendelse af den nyeste og tilgængelige kommunikationsteknologi”, således
lyder
§ 4, stk. 2:
Generalforsamlingen skal tilrettelægges således, at den er maksimalt inddragende
i forhold til alle medlemmer under hensyntagen til deres nedsatte funktionsevne,
herunder geografisk.

c. Forslag om ny § 4, stk. 6 (om elektronisk stemmeafgivning)
Generalforsamlingen besluttede at fjerne sætningen ”, eller via elektronisk
stemmeafgivning”, således lyder
§ 4, stk. 6:
Medlemmer har hver én stemme, der kan udøves ved fysisk tilstedeværelse, via
en fuldmagt til et andet medlem, der er fysisk til stede under
generalforsamlingen. Et medlem kan kun have fuldmagt fra ét andet medlem.

8.

Budget for det kommende kalenderår, herunder fastsættelse af kontingent
Direktør, Steen Pihl Sørensen fremlægger budgettet for det kommende kalenderår.
Den budgetterede omsætning for 2015 forventes at være stigende i forhold til 2014,
det skyldes især kundetilgang. Udgifterne til kunde- og medlemsaktiviteter er højere
end forrige år. Derudover forventes udgifter at være sammenlignelige med 2014.
Årets budgetterede resultat efter henlæggelser er 1.958.000 kr.
Der er følgende forudsætninger for budgettet, nemlig at der ikke sker væsentlige
lovændringer og at kundetilgangen fortsat er stigende.
Jenny Kristensen rejser spørgsmålstegn ved, om det årlige medlemskontingent på
100 kr. står mål med de udbudte aktiviteter. Næstformand, Susanne Olsen oplyser, at
det lille kontingent skyldes ønsket om, at driftsorganisationens overskud bruges til
fordel for alle med BPA. Formand, Janne Sander supplerer med, at det også politisk
har stor betydning, at LOBPA har mange medlemmer – og grundlæggende hylder
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LOBPA det frie valg også i forhold til arbejdsgiveransvar, og derfor er LOBPA åben for
alle med BPA.
Gitte R. R. Nielsen foreslår, at medlemskontingentet fastsættes til 200 kr. Formand,
Janne Sander oplyser, at der arbejdes med, at medlemmer fremadrettet skal betale
mere for at deltage i de enkelte aktiviteter.
Generalforsamlingen godkender budgettet og beslutter et uændret årligt
medlemskontingent på 100 kr., der gælder frem til næste års generalforsamling.

9.

Valg af formand
Der var opstillet en kandidat til formandsposten, Janne Sander.
Generalforsamlingen vælger Janne Sander som formand for de næste to år.

10.

Valg af næstformand (ikke på valg)
Der er ikke valg af næstformand, jf. vedtægterne, hvor formand og næstformand er
skiftevis på valg.

11.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Generalforsamlingen skal vælge to medlemmer til bestyrelsen. Der er opstillet fire
kandidater: Amalie Riis, Jørgen Knudsen, Ole Hjorth Mortensen og Peter Skov
Jørgensen. Efter en kort præsentation er der omdeling af valgsedler.
Generalforsamlingen vælger Amalie Riis.
Da Peter Skov Jørgensen og Ole Hjorth Mortesen får ens antal stemmer, er der
omvalg. Generalforsamlingen vælger Ole Hjorth Mortensen.

12.

Valg af suppleanter
Generalforsamlingen skal vælge en suppleant. Der er fire kandidater til suppleanter,
dog er de to allerede valgt til bestyrelsen (Amalie Riis og Ole Hjorth Mortensen). Der
er således valg mellem Jørgen Knudsen og Peter Skov Jørgensen.
Generalforsamlingen vælger Peter Skov Jørgensen.

13.

Eventuelt
Jørgen Knudsen takker for godt samarbejde i LOBPA.
Der er et spørgsmål fra Ingelise Rohde om antallet af medlemmer LOBPA. Direktøren,
Steen Pihl Sørensen oplyser, at LOBPA har 390 medlemmer.
Formand, Janne Sander takker for Jørgen Knudsens indsats i bestyrelsen med en
buket blomster – og håber, at LOBPA fortsat kan gøre brug af Jørgen Knudsens
kræfter.
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Formanden takker også medarbejderne i sekretariatet for indsatsen.
Næste generalforsamling afholdes lørdag den 18. juni 2016 på Musholm Feriecenter.
Referent: Louise Lindberg Poulsen
Høje Taastrup / 17. juni 2015
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