
Referat af LOBPAs generalforsamling lørdag den 5. juni 2019 

 

Sted:  

Musholm 

Musholmvej 100 

4220 Korsør 

 

 

Velkomst ved LOBPAs formand, Janne Sander, der efter en kort introduktion præsenterede en 

ny video for LOBPAs Samtænkt Indsats. Videoen modtog generalforsamlingens ros og bifald.  

 

 

 

Referat fremgår under dagsordenpunkterne: 

1. Valg af dirigent  

Generalforsamlingen vælger som dirigent Philip Rendtorff,  

direktør for UlykkesPatientForeningen. 

 

Dirigenten konstaterer, at fristerne for varsling af generalforsamlingen er over-

holdt jævnfør LOBPAs vedtægter. 

 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Bestyrelsen godkender følgende 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 

    6a. Indkomne forslag 

7. Budget for det kommende kalenderår, herunder fastsættelse af 

kontingent 

8. Valg af formand  

9. Valg af næstformand (ikke på valg) 

10.Valg af bestyrelsesmedlemmer 

11.Valg af suppleant 

12. Eventuelt 

 

 

3. Valg af stemmetællere 

På grund af afbud fra foreslåede stemmetællere foreslås andre end de i mødema-

terialet nævnte. Generalforsamlingen vælger Kristina Munkegaard og Charlotte 

Corneliussen fra LOBPAs sekretariat som stemmetællere. 

 

 

4. Bestyrelsens beretning  

Bestyrelsesformand, Jane Sander, aflægger bestyrelsens beretning om følgende 

emner: 

 

- Brancheforeningen: Handicapbranchen Danmark (med LOBPAs direktør som 

formand) i regi af Dansk Erhverv. 

- Praksisundersøgelsen, der afdækker store kommunale forskelle i forvaltning 

og honorering til foreninger og virksomheder. 



- LOBPAs analyser om niveauet af det nødvendige administrationsbidrag. 

- Kommunerne har i sidste instans altid forsyningspligten. 

- Kommende forhandling om overenskomst, som LOBPA står til rådighed for. 

- LOBPAs godkendelse som udbyder af BPA-administration. 

- Stigende antal medlemmer. 

- Stigende antal nye kunder. 

- Arbejdslederuddannelsen fortsætter med stor succes. 

- LOBPA fylder 10 år i år. 

- Praktiske og økonomiske udfordringer ved at garantere vikardækning uden om 

kommunernes bevillinger. LOBPA har altid vikardækning, når der er kommunal 

bevilling. Afløserlisten er fortsat et godt solidarisk alternativ. 

- Glædelig vækst i aktive hjælpere på afløserlisten. 

- Nye forretningsområder (Samtænkt Indsats, Ledsagelse, APV og HR-jura) 

- Styrket interesse for LOBPAs arrangementer, herunder LOBPA Oplevelser. 

- Tak til hjælpere og sekretariatsansatte. Tak til bestyrelsen og til medlemmer. 

 

 

Der åbnes for kommentarer og spørgsmål i salen. 

 

 

- Jenny Kristensen spørger, hvordan LOBPA vil sørge for, at kommunerne over-

holder loven. 

o LOBPAs formand, Janne Sander, forstår Jennys frustration. LOBPA ud-

nytter alle sine tilgængelige klagemuligheder, herunder anker og sam-

arbejde med handicaporganisationerne. Kunder opfordres til at engage-

re LOBPA, hvis de oplever økonomiske uregelmæssigheder i forvaltnin-

gen af deres ordning. 

o LOBPAs næstformand, Susanne Olsen, understreger, at medlemsop-

bakningen til LOBPA (og i princippet andre medlems- og handicaporga-

nisationer) er afgørende for den indflydelse, som LOBPA har over for 

beslutningstagere. LOBPA er i dette henseende dog som forening en 

part, hvorfor det er vigtigt, at medlemmerne understøtter LOBPAs gode 

BPA-samarbejde med andre handicaporganisationer i forhold til uover-

ensstemmelser med kommuner. 

 

 

Der er ikke flere spørgsmål eller kommentarer. 

 

 

Generalforsamlingen godkender bestyrelsens beretning med bifald. 

 

 

5. Regnskab for det seneste regnskabsår (årsberetning)  

Direktør, Steen Pihl Sørensen, gennemgår regnskabet i hovedtal. Omsætningen er 

fra 2017 til 2018 steget.  

 

Direktør, Steen Pihl Sørensen, forklarer LOBPAs position i forhold til godkendelsen 

til at drive BPA-virksomhed. LOBPA er godt stillet og møder i fin grad de krav, 

som Socialstyrelsen har formuleret, og som aktører på markedet vurderes på.  

 

 

Der åbnes for spørgsmål og kommentarer til regnskabet. 

 

 



- Lene Lau roser årets resultat og spørger til, hvad LOBPAs henlæggelser skal 

bruges til i forhold til LOBPAs not for profit-status. 

o Direktør, Steen Pihl Sørensen, svarer, at LOBPAs egenkapital er en 

nødvendig forudsætning for ovennævnte godkendelse som udbyder. 

Der benyttes en del af henlæggelserne til forretningsudvikling til det 

pågående brandingprojekt, som skal positionere LOBPA bedre som 

markedsaktør. Dertil har det vist sig vanskeligt at drive de nye forret-

ningsområder på det bestående bemanding. Derfor udvides sekretaria-

tet tillige for midlerne. Der kan forventes en nedgang i henlæggelserne 

fremover. 

 

- Jenny Kristensen spørger, hvordan LOBPA vil drage udnytte af sit medlemskab 

af brancheforeningen. 

o Direktør, Steen Pihl Sørensen, svarer, at brancheforeningen kun kunne 

komme i stand på baggrund af LOBPAs gode omdømme og mange 

medlemmer. Brancheforeningen repræsenterer 8.000 medarbejdere og 

er så stor, at den får en plads i Dansk Erhvervs bestyrelse. Kontingen-

tet til brancheforeningen er ganske småt, men det koster mange penge 

at være medlem i Dansk Erhverv, i hvis regi brancheforeningen er op-

rettet. Til gengæld for de bidrag opnår man indflydelse på Dansk Er-

hvervs prioriteringer, som kommer til at materialisere sig i form af poli-

tisk indflydelse for alle med indgribende handicap. 

 

- Jenny Kristensen spørger, hvad LOBPA får ud af at være med i branchefor-

eningen. 

o Næstformand, Susanne Olsen, svarer, at der allerede er resultater af 

medlemskabet. Reel indflydelse på politik og dermed rammevilkår for-

udsætter en vis aktørstørrelse, og ved at være gået sammen i et bran-

chefælleskab med andre aktører på området for BPA (og dermed frem-

stå som én aktør) har LOBPA opnået politisk lydhørhed, der skal mobi-

liseres til at opretholde og sikre administrationsbidraget. Branchefælle-

skabet understøtter med sin størrelse at anspore kommuner til lov-

medholdenhed.  

o Formand, Janne Sander, forklarer, at det kan blive uoverskueligt dyrt 

for den enkelte arbejdsleder, der ikke har overdraget sit arbejdsgiver-

ansvar til en udbyder, hvis der anlægges sager imod vedkommende. 

LOBPAs egne kompetencer er gode, men medlemskab i Dansk Erhverv 

muliggør, at LOBPA på sine kunders vegne kan få rådgivning fra nogle 

af Danmarks bedste jurister, lige som sekretariatet modtager opkvalifi-

cering i regi af Dansk Erhverv. 

 

 

Der er ikke flere spørgsmål eller kommentarer. 

 

 

6. Bestyrelsens forslag til handleplan for det kommende år 

Næstformand i bestyrelsen, Susanne Olsen, fremlægger bestyrelsens handleplan 

med følgende emner: 

- Samarbejde og politisk påvirkning 

o Handicaporganisationer, herunder i BPA-netværk. 

o Kommuner. 

o Politikere. 

o Arbejdsmarkedets parter, herunder i forbindelse med overenskomsten. 

- Opfølgning på sidste års konkrete tiltag 

o Etablering af brancheforeningen Handicapbranchen Danmark. 



o Udbredelse kendskabet til Samtænkt Indsats og Ledsagelse. 

- Konkrete tiltag i 2019-2020 

o Kunde- og medlemsarrangementer. 

o Kunderekruttering på bestående og nye forretningsområder. 

o ENIL (European Network on Independent Living). 

- Tilbud til kunder og medlemmer 

o Lokale netværksmøder. 

o Ungdomsnetværk. 

o Temadage. 

o LOBPA Oplevelser. 

o Jobtavlen. 

o LOBPAs konsulenter deltager ved LOBPAs arrangementer. 

- Tilbud til LOBPAs kunder 

o Arbejdslederuddannelse. 

o APV. 

o Ergonomikursus (herunder forflytning). 

o Førstehjælpskursus. 

o Vikarordning. 

o Afløserlisten. 

o Mentorordning. 

- Kommunikation 

o Nyhedsbrevet: Nyt fra LOBPA. 

o Hjemmeside. 

o Sociale medier. 

o Markedsføring, herunder sponsorater og konferencer. 

o Samarbejde med handicaporganisationerne om deres arrangementer. 

 

 

Der åbnes for spørgsmål og kommentarer. 

 

 

- Lene Lau spørger om, hvorvidt der er tanker om, at Samtænkt Indsats kan 

omfatte beboere på bosteder.  

o Direktør, Steen Pihl Sørensen, svarer, at Samtænkt Indsats kan være 

en løsning alle steder, hvor der leveres personlig handicaphjælp. I teo-

rien kan Samtænkt Indsats tilbydes til beboere på bosteder, men pt. 

fungerer bosteder med, at der er normeret den nødvendige bemanding 

til den enkelte borger. I første omgang fokuserer LOBPA derfor på at 

tilbyde Samtænkt Indsats i ordninger, der minder om BPA, fordi der er 

et aktuelt, udækket behov, og fordi LOBPAs kompetencer er dér.  

o Næstformand, Susanne Olsen, supplerer, at mange botilbud ikke kan 

honorere behovet for ledsagelse. I de tilfælde kan LOBPA byde ind med 

at løfte opgaven for den enkelte beboer, der mangler ledsagelse. Om 

10 år, tror næstformanden, at området vil være udliciteret. 

 

- Peder Stausholm spørger, hvor mange Samtænkt Indsats-kunder, LOBPA har.  

o Direktør, Steen Pihl Sørensen, svarer, at ordningen i LOBPA-regi har 

kørt godt siden sidste år, og at LOBPA mobiliserer et netværk for at 

komme ind i flere kommuner efter at have arbejdet intensivt med op-

søgende salgsarbejde i nogle år nu. Sidste år blev kommunerne ved lov 

opfordret til at tilbyde helhedsorienteret handicaphjælp. Og netop det 

er Samtænkt Indsats’ styrke: helhedsorienteret handicaphjælp med 

styrbar økonomi.  



o Bestyrelsesmedlem Børge Larsen supplerer, at handicaprådene har et 

ansvar for at forklare for deres kommuner, at Samtænkt Indsats findes 

som et helhedsorienteret og økonomisk styrbart tilbud af kvalitet. 

 

 

- Jenny Kristensen spørger, om LOBPA kan hjælpe med, at personer med behov 

for ledsageordninger får en bevilling.  

o Næstformand, Susanne Olsen svarer, at ledsageordninger kan oprettes 

fra dag til dag, og at LOBPA gerne hjælper personer, der har bevilling 

med at få ledsagelse til at fungere i praksis.  

o Direktør Steen Pihl Sørensen supplerer, at LOBPA pt. driver en række 

ledsageordninger og vil arbejde for at vinde flere kommunale udbud. 

 

 

Der er ikke flere spørgsmål eller kommentarer. Handleplanen modtager bifald. 

 

 

6a.  Indkomne forslag 

1. Forslag fra Jenny Kristensen om at LOBPA skal presse kommunerne til at 

overholde lovgivningen om BPA.  

 

Forslagets detaljer fremgår af mødematerialet. Det samme gør bestyrelsens be-

grundelse for sin indstilling til generalforsamlingen. 

 

 

Dirigent, Philip Rendtorff, giver ordet til forslagsstiller, Jenny Kristensen. Jennys 

mand, Ole, supplerer uddybende med eksempler fra pågældende bevillingskom-

mune, som over en kam beskærer sine borgeres bevillinger. 

 

 

Dirigent, Philip Rendtorff, foreslår afstemning om forslaget ved håndsoprækning. 

Et flertal støtter bestyrelsens anbefaling om ikke at godkende det stillede forslag. 

 

 

 

 

2. Forslag fra Jenny Kristensen om at lade vikarer gå sammen og lave dobbelt-

dækning, eksempelvis i tilfælde af sidemandsoplæring.   

 

Forslagets detaljer fremgår af mødematerialet. Det samme gør bestyrelsens be-

grundelse for sin indstilling til generalforsamlingen. 

 

 

Dirigent, Philip Rendtorff, problematiserer forslaget med henvisning til, at det er 

upræcist og i praksis ikke kan lade sig gøre at pålægge generalforsamlingen at 

tvinge en kommune til lovmedholdenhed. Dirigenten spørger forslagsstiller, om 

hun fastholder forslaget. Forslagsstiller lader sit forslag falde.  

 
  



 

7. Budget for det kommende kalenderår, herunder fastsættelse af 

kontingent  

Direktør, Steen Pihl Sørensen, forklarer, at generalforsamlingen kan forvente et 

bedre resultat end det i mødematerialet fremlagte. Budgettet for 2019 er lavet i 

september 2018 og vedtaget af bestyrelsen på bestyrelsesmødet i december 

samme år.  

 

Der er ikke spørgsmål eller kommentarer, og budgettet samt fastholdelse af med-

lemskontingentet på 100 kr. årligt godkendes af generalforsamlingen.  

 

 

8. Valg af formand  

Formanden er på valg i ulige år, hvorfor LOBPAs formand, Janne Sander, er på 

valg i år. Janne Sander ønsker genvalg. Der er ikke indstillet andre kandidater til 

posten. Janne Sander er fortsat formand for LOBPA. 

 

 

9. Valg af næstformand (ikke på valg) 

Næstformanden er på valg i lige år, hvorfor LOBPAs næstformand, Susanne Ol-

sen, på denne generalforsamling ikke er på valg.  

 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Nuværende bestyrelsespladser for Børge Larsen og Peter Skov Jørgensen er på 

valg. Der er modtaget fire kandidaturer. Suppleantpladsen er tillige på valg. 

 

Efter en kort præsentation af hver kandidat omdeles valgsedler af stemmetæller-

ne til generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger i samme stemmerunde 

Van Vagn Jakobsen og Børge Larsen til bestyrelsen samt ved opfølgende afstem-

ning Ole Hjort Mortensen som suppleant.  

 

Bestyrelsen består derefter af: 

- Janne Sander, formand 

- Susanne Olsen, næstformand 

- Gitte R. Reckendorff Nielsen 

- Merete Fredsted 

- Børge Larsen 

- Jan Vagn Jakobsen 

- Henrik Ib Jørgensen, udpeget af Muskelsvindfonden 

- Mogens Wiederholt, udpeget af Spastikerforeningen 

- Jens Bouet, udpeget af Dansk Handicap Forbund 

- Ole Hjort Mortensen, suppleant 

 

 

Næste generalforsamling holdes den 6. juni 2020 på Egmont Højskolen ved Odder 

syd for Aarhus. 

 

 

11. Valg af suppleant 

Generalforsamlingen vælger som beskrevet under punkt 10. Valg af bestyrelses-

medlemmer Ole Hjorth Mortensen som suppleant til LOBPAs bestyrelse. 

 

 

 



 

 

12. Eventuelt 

- Lisbeth Andersen foreslår, at LOBPA på sin hjemmeside opretter et punkt om 

paragraffer med en samling af alle relevante paragraffer til brug for personer 

med handicap. 

o Formand, Janne Sander, svarer, at LOBPA vil udvide området på 

hjemmesiden i takt med forretningsområderne. Hjemmesiden i sin hel-

hed skal fornys, og i den proces vil feltet på hjemmesiden blive opdate-

ret. Indtil da er der et udbygget center med love og afgørelser. 

  

- Peder Stausholm spørger om, der planlægges en fejring af LOBPAs jubilæum. 

o Formand, Janne Sander, svarer, at der kommer en stor fest senere på 

året for at markere foreningens jubilæum.  

 

- Lene Lau roser LOBPA for den hjælp, hun har modtaget fra sine konsulenter.  

o Formand, Janne Sander, takker for Lenes ros. LOBPAs medarbejdere er 

motiveret for at gøre en reel forskel for LOBPAs kunder, og de værd-

sætter det daglige samarbejde med kunderne. 

 

- Flemming Bøndergaard foreslår, at en konkret kommune sættes på en sort-

liste.  

o Direktør, Steen Pihl Sørensen, svarer, at der er skuffende stor forskel 

på kommuners forvaltning, men at LOBPA ikke kan bidrage til at lave 

en sort-liste over kommuner; især fordi LOBPA kan konstatere, at for 

nogle arbejdsledere er en kommune en svær oplevelse, mens samme 

kommune og samme sagsbehandler for andre kunder opleves som 

særdeles positiv. Dertil er LOBPA en samarbejdspartner for kommuner-

ne og afhængig af en god dialogbåren relation. En eventuel sort-liste 

ville gå ud over det samarbejde og den velvilje, der er så afgørende for 

at finde gode løsninger for arbejdslederne og for personer i målgruppen 

for Samtænkt Indsats og Ledsagelse. 

 

Formanden og det samlede panel takker for en vel gennemført generalforsamling.  

 

 


