
 
Referat af LOBPAs generalforsamling lørdag den 11. juni 2016  Sted: Musholm, Ferie - Sport - Konference  Musholmvej 100  4220 Korsør  Dagsorden:  1. Valg af dirigent  Generalforsamlingen vælger som dirigent, Philip Rendtorff, direktør for PTU.  Dirigenten konstaterer, at fristerne for varsling af generalforsamlingen og udsendelse af mødemateriale er overholdt jf. vedtægterne. Dagsorden med bilag er udsendt den 25. maj.   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 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   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) og beretter om følgende emner:  - Stigende antal medlemmer - Stor tilgang af nye kunder - 35 kunde- og medlemsarrangementer over hele landet - Mentorordningen fungerer - Omsætningsvæksten i 2015 var på 35 mio.  - Flere medarbejdere på sekretariatet - Den konstruktive BPA-høring på Christiansborg den 26. april - Styrkelse af det interessepolitiske arbejde - Kommunale forskelle i udmåling af BPA  - Håb om et fremtidigt branchesamarbejde 



 
- Kundeweb og Hjælperweb erstatter det tidligere AXP for bedre BPA-planlægning. APX er fremover et stærkt planlægningsværktøj. - Udfordringer ved effektiv, landsdækkende vikardækning - LOBPA har bedt kommuner at redegøre for forsyningspligten ift. vikarbrug - Afløserlisten behøver flere tilgængelige hjælpere - Health & Rehab-messen understøtter LOBPAs positive og seriøse image - Samarbejde med arbejdsmarkedet parter; især FOA og Dansk Erhverv - 1.300 hjælpere har gennem 2015 været tilknyttet LOBPA   Jenny Kristensen spørger om forskellen mellem medlem og kunder. - Formand, Janne Sander, svarer, at alle med BPA kan være medlem i LOBPA, uanset hvor de har placeret deres arbejdsgiveransvar. Nogle medlemmer vælger at overdrage deres arbejdergiveransvar til LOBPA, hvorved de bliver kunder i LOBPA. Medlemmer betaler medlemskontingent og kan deltage i arrangementer.  Klaus Emilius Kruse siger, at Kundeweb er svært at overskue på en lille computerskærm. - Formand, Janne Sander, oplever selv samme udfordring og meddeler, at udfordringen er teknisk og skal løses.  Søren Kim Lund spørger, om også medlemmer kan benytte afløserlisten. - Formand, Janne Sander, svarer, at afløserlisten er forbeholdt kunder.  Søren Kim Lund spørger, om der er udfordringer ved Jobtavlen, for han modtager ikke henvendelser på sine opslag. - Formand, Janne Sander, medgiver, at Jobtavlen ikke virker godt nok, og at den skal forbedres.  Søren Kim Lund spørger, hvad LOBPA gør for at udbygge afløserlisten. - Direktør, Steen Pihl, Sørensen opfordrer arbejdsledere til at opfordre deres hjælpere til at tilmelde sig til LOBPAs afløserliste. Den fungerer kun, når der er mange hjælpere på listen. Lad os stå sammen om et super godt alternativ til vikarbrug. - Formand, Janne Sander, understreger, at LOBPA er et fællesskab, der afhænger af, at alle arbejdsledere er villige til at dele deres hjælpere. LOBPA vil ikke tvinge hjælpere på listen; arbejdslederne må opfordre til det.  Marianne Rosenvold meddeler, at hun er meget glad og tilfreds med det nye Kundeweb. IT-systemet fungerer godt og er væsentligt hurtigere end det tidligere AXP.   Brian Damsgaard spørger, om medlemmer ikke også kan få adgang til afløserlisten. - Formand, Janne Sander, meddeler, at listen er til kunder, fordi det er kundernes hjælpere, der fremgår af listen, og de trækkes fra LOBPAs it-system i forbindelse med lønafregning. - Chresten Heide-Anderson supplerer, at afløserlisten er baseret på kunders hjælpere, og at det kan lade sig gøre, fordi de alle juridisk og teknisk er ansat af LOBPA, hvor lønforholdene er ens og i overensstemmelse med vores arbejdsmarkedsoverenskomst. - Næstformand, Susanne Olsen, understreger, at afløserlisten er en del af fordelene ved at være kunde i LOBPA. På sigt kan LOBPA måske overveje, om medlemmer skal kunne tilkøbe sig adgang til afløserlisten. 



 
 Søren Kim Lund spørger, om det ikke ville være en fordel for LOBPAs kunder og medlemmer, at de tilsammen kan trække på endnu flere hjælpere, hvis også medlemmer får adgang til afløserlisten. Dertil kan han selv foreslå sine hjælpere at oprette sig på afløserlisten. - Næstformand, Susanne Olsen, svarer, at hjælpere for BPA-borgere, der ikke er kunder, godt kan oprette sig på afløserlisten. - Inger Nordentoft oplyser, at LOBPA kontrollerer hjælpere på afløserlisten, bl.a. ift børne- og straffeattester – og kan det, fordi de teknisk set er ansat af LOBPA.   Gitte Nielsen takker for en god beretning og roser LOBPA for deres del af at få arrangeret høringen på Christiansborg i april. Hun gør opmærksom på, at der er et stort kundepotentiale blandt unge og opfordrer til, at de bliver inkluderet i LOBPA-fællesskabet.  Søren Kim Lund beder om bekræftelse på, at medlemmer godt kan tilbyde deres hjælpere til afløserlisten men alligevel ikke kan gøre brug af listen selv. - Formand, Janne Sander, takker for ros og meddeler, at LOBPA meget gerne vil inkludere unge i den fremtidige forretningsmodel. - Formand, Janne Sander, bekræfter, at kun kunder kan gøre brug af afløserlisten.  Kirsten Madsen spørger Søren og andre medlemmer, hvorfor de ikke bliver kunder, når de så gerne vil gøre brug af kundefordelene. - Formand, Janne Sander, runder af med tak for engagement og god debat om især afløserlisten. Hun understreger, at LOBPA prioriterer det frie valg og støtter, at hver BPA-borger vælger den rigtige løsning for sig selv. LOBPA er først og fremmest en medlemsorganisation, hvor alle er frie og lige. Det er en del af LOBPAs DNA.    Generalforsamlingen godkender bestyrelsens beretning.   5. Regnskab for det seneste regnskabsår (årsberetning)   Direktør, Steen Pihl Sørensen gennemgår regnskabet i hovedtal og understreger væksten i omsætningen på 35 mio. kr. LOBPA er baseret på tilgang af nye kunder.   Årets resultat er 2.116.619 kr.    De administrative omkostninger er faldet, primært fordi der er sparet på omkostningerne. Næste års omkostninger bliver større end i 2015 – primært grundet flere medarbejdere.  Der er ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.     



 
6. Bestyrelsens forslag til handlingsplan for det kommende år Næstformand, Susanne Olsen, fremlægger bestyrelsens handlingsplan med følgende emner: - Samarbejde og politisk påvirkning 

o Handicaporganisationer 
o Kommuner 
o Politikere 
o Arbejdsmarkedets parter - Tilbud til kunder og medlemmer 
o Temamøder 
o Netværksmøder 
o Tilførsel af ressourcer i konsulentteamet 
o Børn 
o Ungenetværk 
o Mentorordning 
o Jobtavle 
o Mulighed for flere netværk, eks. for rutinerede kunder og medlemmer - Tilbud til kunder 
o Førstehjælpskurser 
o Ergonomikurser, herunder forflytning 
o Kundeweb og Hjælperweb 
o Afløserlisten 
o Vikarordning 
o Juridisk rådgivning - Kommunikation 
o Hjemmeside 
o Nyhedsbreve 
o Facebook og andre sociale medier 
o Markedsføring  Kirsten Madsen kommenterer, at nyhedsbreve skal være fyldestgørende, så man ikke skal ringe ind til konsulenterne. - Næstformand, Susanne Olsen, tilføjer, at kriteriet for nyhedsbreve må være, at de kommer ud, når der er noget at skrive om.  Formand, Janne Sander, forklarer, at bestyrelsen har valgt at præsentere en realistisk handlingsplan, der kan faktisk kan udføres inden for rammerne af LOBPAs muligheder.  Generalforsamlingen godkender handlingsplanen.   6a. Indkomne forslag 1. Forslag fra Jenny Kristensen om at LOBPA arbejder for at etablere en velfungerende vikarordning.   Formand, Janne Sander henviser til bestyrelsens beretning og siger, at bestyrelsen indstiller at generalforsamlingen tager forslaget til efterretning. for det er det, LOBPA gerne vil arbejde for. Bestyrelsen kan ikke love om og hvornår LOBPA kan opnå en dækkende vikarordning, men arbejdet for at få en er en høj prioritet i bestyrelsen. Bestyrelsen vil se på muligheden for og rentabiliteten i forslaget.   LOBPA kan tilbyde vikardækning på landsplan via samarbejde med eksterne vikarbureauer. Det er dog en forudsætning, at ens kommune har bevilget brug af vikar. 



 
 Generalforsamlingen godkender, at bestyrelsen tager forslaget til efterretning.   7. Budget for det kommende kalenderår, herunder fastsættelse af                  kontingent  Direktør, Steen Pihl Sørensen fremlægger budgettet for næste kalenderår. Budgettet er udarbejdet i december 2015. Budgettet 2015 er godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet i december 2015. På tidspunktet for generalforsamlingen har LOBPA større ambitioner for den reelle omsætning i 2016 end forventer i december 2015. Det er meget positivt.  De administrative omkostninger stiger i 2016 i forhold til 2015 på grund af ansættelse af to nye konsulenter og to projektkolleger. Det er nødvendigt for at opretholde og udvikle serviceniveauet samtidig med en stor tilgang i antal af kunder og medlemmer. Resultatet forventes stadig at ramme tallet i budgettet. Det er desværre ikke sandsynligt, at LOBPA vil opnå renteindtægter i 2016.    Medlemskontingentet foreslås fastholdt på 100 kr. per år.  Generalforsamlingen godkendte det foreslåede kontingent på 100 kr.  Brian Damsgaard spørger, om kunder også betaler kontingent.  - Steen Sørensen svarer, at kunder ikke betaler kontingent men alligevel er medlemmer. Alle kunder er automatisk medlem i foreningen LOBPA.   8. Valg af formand (ikke på valg) Formanden er på valg i ulige år, så formand, Janne Sander, fortsætter efter dette års generalforsamling som formand for LOBPA.   9. Valg af næstformand Næstformanden er på valg i lige år, så næstformand, Susanne Olsen, er på valg. Hun er den eneste kandidat og forbliver således næstformand for LOBPA.  Generalforsamlingen vælger Susanne Olsen som næstformand.  10. Valg af bestyrelsesmedlemmer  Nuværende bestyrelsesmedlemmer Børge Larsen og Marete Fredsted genopstiller og suppleant Peter Skov Jørgensen opstiller til bestyrelsen. Klaus Emilius Kruse og Gitte Nielsen stiller også op til bestyrelsen.   Generalforsamlingen besluttede at stemme om bestyrelsesposterne og suppleant i én enkelt valgrunde.  Efter en kort præsentation af kandidaterne omdeles valgsedler.   Generalforsamlingen vælger Merete Fredsted og Gitte Reckendorff Nielsen som medlemmer i LOBPAs bestyrelse. Og Børge Larsen vælges som suppleant.  Lisbeth Andersen spørger, om der ikke skal spørges på generalforsamlingen, om andre vil opstille til bestyrelsen. 



 
- Dirigent, Philip Rendtorff, svarer, at vedtægterne umuliggør opstilling til bestyrelsen på selve generalforsamlingen, såfremt der er kandidater nok til posterne. Og det er tilfældet på denne generalforsamling.  Næste generalforsamling holdes den 10. juni 2017. - Formand, Janne Sander, meddeler, at Egmont Højskolen, som skulle have været stedet for generalforsamlingen i 2017, ikke er ledig i perioden omkring LOBPAs næste generalforsamling. Derfor vil bestyrelsen undersøge muligheden for , hvor generalforsamlingen skal afholdes i 2017. Dette vil blive meldt ud så hurtigt som muligt.   11. Valg af suppleant Generalforsamlingen vælger Børge Larsen som suppleant til LOBPAs bestyrelse.   12. Eventuelt  - Peter Skov Jørgensen foreslår, at deltagere på møder i LOBPA-regi mindes om at opfordre deres hjælpere til at melde sig på afløserlisten. 

o Formand, Janne Sander, roser forslaget.  - Lisbeth Andersen spørger, om der kan oprettes arbejdsgrupper bestående af kunder og medlemmer, der ikke er i bestyrelsen. 
o Formand, Janne Sander, roser forslaget og håber, at flere kunder og medlemmer vil have lyst til at deltage i eventuelle arbejdsgrupper og i LOBPA arrangementer og messer, som også kan opstå på initiativ fra kunder og medlemmer.  - Willy Johansen spørger, om man afskæres fra at være gøre brug af afløserlisten, hvis ens hjælpere ikke tillades at deltage. 
o Formand, Janne Sander, understreger, at afløserlisten er en hjælp til kunder uanset, om den enkelte kundes hjælpere ønsker at optræde på listen eller ej.   - Klaus Emilius Kruse foreslår, at medlemmer skal have adgang til afløserlisten. 
o Formand, Janne Sander, understreger, at afløserlisten er en kundefordel.  - Jenny Kristensen spørger til mulighederne for at påvirke de økonomiske rammer for BPA-ordningen i Danmark. 
o Formand, Janne Sander forklarer, at LOBPA bliver en stærkere og stærkere part, men at LOBPA desværre ikke kan definere de økonomiske rammer for BPA-ordningen. Til gengæld kan man via medlemskab i LOBPA bidrage til, at foreningen opnår nok medlemmer og dermed størrelse og indflydelse til at påvirke udviklingen for BPA.  - Lisbeth Andersen foreslår et opkvalificeringskursus til hjælpere, der udsættes for chok og kriser via deres arbejde. 
o Formand, Janne Sander, roser forslaget.  - Kirsten Madsen spørger, om LOBPA er interesseret i at deltage i udviklingen af en hjælperuddannelse. 
o Formand, Janne Sander, forklarer, at LOBPAs bestyrelse er enige om ikke at engagere sig i en decideret hjælperuddannelse, men at der bestemt er mulighed for at tænke mere i opkvalificeringstilbud. 



 
o Næstformand, Susanne Olsen, tilføjer, at der i forbindelse med hjælperkurser kan opleves skuffelse og frustration, hvis der ikke kan opnås beskæftigelse efter endt uddannelse. Det vigtige, supplerer hun, er kemien mellem arbejdsleder og hjælper.  
o Kirsten Madsen tilføjer, at hjælpere med flere kurser er bedre hjælpere og sandsynligvis på sigt vil kunne opnå bedre lønforhold.  - Der spørges til en sundhedsforsikring til hjælpere. 
o Direktør, Steen Pihl Sørensen, forklarer, at LOBPA er gang med at finde ud, om pensionsionsselskaberne i overenskomsten vil tilbyde LOBPA-tilknyttede hjælpere at tilkøbe en sundhedsforsikring som del af de allerede eksisterende pensionsmuligheder. Afklaring ventes efter sommerferien.  - Jenny Kristensen støtter forslaget om opkvalificering til hjælpere.   Formand, Janne Sander, takker for en god generalforsamling, et godt valg, et godt samarbejde med sekretariatet, tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer og lykønsker nye bestyrelsesmedlemmer og suppleant.    Den 11. juni 2016. Referent:  

Lis Katharina Volke 


