
 

 

  

VELKOMMEN TIL  

GENERALFORSAMLINGEN 

 

Lørdag d. 4. september 2021 kl. 13.00 

Brogaarden 

 

 

 

 

Mødematerialer 



  Generalforsamling 4. september 2021 

     

 
 

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 de seneste regnskabsår – 2019 & 2020 

(årsberetning)  
 

6. Bestyrelsens forslag til handleplan for det kommende år. 
 

a. Indkomne forslag 
1. Forslag til vedtægsændring. 

 
7. Budget for det kommende kalenderår, herunder fastsættelse 

af kontingent.  
 

8. Valg af formand for 2 år. 
 

9. Valg af næstformand for 1 år. 
 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer – 2 for 2 år & 2 for 1 år.  
 

11. Valg af suppleant. 
 

12. Eventuelt. 
 
Kommentarer: Der har ikke været afholdt generalforsamling i 2020 på grund af 

corona. 
 
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: Jytte Therkildsen og Christina Boe Arnholt fra LOBPAs sekretariat 

foreslås som stemmetællere. 
 
Vedlagt:  Intet. 
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Janne Sander 
Formand for LOBPA 
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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 regnskaber. 
 
Kommentarer: Regnskabet for 2019 viser et overskud på kr. 2.037.931,- 
  - 
  Regnskabet for 2020 viser et overskud på kr. 1.004.107,- 
 

LOBPAs direktør Michael Graatang supplerer mundtligt regnskab 
2020 på generalforsamlingen. 

 
 
Vedlagt:   Regnskab for 2019 & 2020.  
 
 
 
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 2021 – 

2022. 
 
Kommentarer: Handleplanen præsenteres på generalforsamlingen.  
 
Vedlagt: Overordnet handleplan for LOBPA, 2021-2022. 
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Janne Sander 
Formand for LOBPA 
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Bilag 6 
Forslag til Overordnet handleplan for LOBPA 2021-2022 
   

 

Overordnet handleplan for LOBPA 2021-2022 

 
I det meste af år 2020 og formentlig også langt ind i 2021 kommer corona til at sætte sit 
præg på vores samfund. Corona med deraf følgende nedlukninger og restriktioner har 
også haft og vil fortsat få betydelig indflydelse på driften og udviklingen af LOBPA 
2021/22. 
Da kommunerne i lange perioder har været ”nedlukkede” og kørt med nødberedskab og 
hjemmearbejde m.v., er sagsbehandlingen ”sandet til” og går langsommere end 
sædvanligt, og bevillingsafgørelserne lader vente på sig – i nogle sager i meget lang tid. 
Kommunerne fokuserer på den primære drift, og det er næsten umuligt at komme i dialog 
med dem om Samtænkt Indsats og ledsagelse m.v. I løbet af 2021 håber vi, der igen kan 
åbnes for den sædvanlige gode dialog med kommunerne, og at de kommer ”i bund” med 
sagerne. 
LOBPA arbejder for de bedst mulige forhold for BPA-kunder og medlemmer (Borgerstyret 
Personlig Assistance efter §§ 95 og 96) og for udvidelse af ordningerne. De seneste år har 
kommunerne skåret drastisk ned på BPA-området – både i de enkelte sager, men også på 
administrationsbidraget generelt, der nu er ved at nå en smertegrænse, hvor det ikke i alle 
kommuner er muligt at drive ordningen for det afsatte beløb. LOBPA arbejder via Dansk 
Erhverv/Handicapbranchen Danmark på at sikre BPA-ordningen herunder etablere faste 
takster for administrationsbidraget, så driften af ordningen sikres. 
LOBPA er i dialog med Socialministeriet, Folketingets Socialudvalg og ikke mindst 
handicapordførerne om sagen. Vi arbejder fortsat på at minimere brugen af 
rådighedstimer, så de kun bevilges i helt særlige tilfælde, som loven foreskriver. Vi 
arbejder også for en fast og ensartet budget- og regnskabsaflæggelse, så administration 
og kontrol kan effektiviseres. 
Selve kernedriften i LOBPA presses af de meget lave administrationsbidrag. Denne 
udvikling vil formentlig betyde, at kun de lidt større udbydere i længden vil kunne overleve. 
Det vil også betyde, at LOBPA på den ene side må effektivisere, og på den anden side må 
arbejde for at få flere kunder og medlemmer for derved at kunne drage nytte af 
stordriftsfordelene. LOBPA vil ligeledes fortsat afsøge nye forretningsområder og 
samarbejder 360 grader rundt.  
 
LOBPA består grundlæggende af to hovedelementer:  
 
 
 
 
LOBPAs målsætninger vil i det efterfølgende blive fremstillet i lyset af de to ovenstående 
hovedelementer. 
Målsætningerne skal ses i forhold til, at LOBPA er en landsdækkende non-profit 
organisation, der driver en socialøkonomisk medlemsstyret virksomhed, og at LOBPA 
tænker langsigtet og ”ønsker at være på markedet om 100 år”. Der er derfor tale om det 
”meget lange seje træk” for at udbygge det solide fundament, som LOBPA allerede har – 
både som landsdækkende forening og som socialøkonomisk virksomhed. 
  
 

A: LOBPA som landsdækkende forening.  
B: LOBPA som socialøkonomisk virksomhed.  
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A: LOBPA som landsdækkende forening: 

1) LOBPA vil arbejde for at få endnu flere medlemmer og derved stå stærkere 
360 grader rundt. 
Det vil vi konkret gøre: Vi vil være opsøgende på de sociale medier, i netværk og 
gå i dialog med BPA-arbejdsledere eller mulige BPA-arbejdsledere og pårørende. 
Vi vil oplyse om medlemskab, medlemsfordele og vigtigheden af at stå sammen 
om BPA i en landsdækkende forening. LOBPA har i dag 101 medlemmer ud over 
kunderne. Målet er en stigning på 20 procent i 2021 – 2022. 
 

2) LOBPA vil arbejde for bedre forhold for medlemmerne og for BPA-
ordningerne og rammebetingelserne i øvrigt. 
Det vil vi konkret gøre: Vi vil være opsøgende i forhold til Folketingets  
handicapordførere og forsøge at beskrive forhold, der bør og skal ændres, 
herunder særligt: Den omfattende brug af rådighedstimer, at små sundhedsydelser 
skal kunne udføres af hjælpere, at hjælpere skal kunne komme med ved 
indlæggelse på sygehus, og at der skal være faste minimumstakster for 
administrationsbidraget. Konkret vil vi i 2022 arrangere en konference på 
Christiansborg med fokus på rammebetingelser, nedskæringer, og den stigende 
forråelse BPA-arbejdslederne udsættes for i kommunerne. Konkret tænkes flere 
oplæg og ”historier” fra virkeligheden afsluttet af en politisk paneldebat med 
handicapordfører, LOBPAs formand og en BPA-arbejdsleder. 
 

3) LOBPA vil arbejde for endnu bedre samarbejde med 
handicaporganisationerne og øvrige samarbejdsparter. 
Det vil vi konkret gøre: Vi vil tage initiativ til yderligere at formalisere og forbedre 
samarbejdet. LOBPA vil indkalde de øvrige samarbejdsparter til et møde for at 
drøfte, hvordan samarbejdet i de konkrete sager, hvor BPA-arbejdsledere er 
kommet i ”klemme” i systemet, kan forbedres til gavn for BPA-arbejdslederen. 
 

4) LOBPA vil arbejde for at komme tættere på medlemmerne, styrke 
medlemsdemokratiet og inddrage dem yderligere i foreningen. 
Det vil vi konkret gøre: Vi vil styrke medlemskommunikationen og i videre omfang 
spørge medlemmerne til råds eller bede om input til ”miniundersøgelser”, som vi 
kan bruge til gavn for medlemmer og BPA-arbejdslederne. Spørgsmål kunne f.eks. 
være: ”Er du blevet revisiteret inden for det sidste år? Er bevillingsniveauet gået op 
eller ned. Er dit funktionsniveau ændret? ”  
 

5) LOBPA vil arbejde for at forstærke samarbejdet med kommuner, KL, KKR, 
politikere, ministerier og embedsmænd på alle niveauer. 
Det vil vi konkret gøre: Vi vil besøge 20 procent af alle kommuner på 
ledelsesniveau. Dette dels for at tale BPA-arbejdsledernes sag men også med 
”salg for øje” således, at kommunerne i større omfang henviser borgere i 
målgruppen for BPA til LOBPA, og at samarbejdet i øvrigt forløber så smidigt som 
muligt. Der vil bliver gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt kommunerne 
for at afdække, hvor samarbejdet med fordel kan styrkes. Vi vil ligeledes forsøge 
at komme i kontakt med KKR – Kommunekontaktrådene for at påvirke de fælles 
kommunale beslutninger på BPA-området. Der planlægges desuden to årlige 
møder med KL. 
 

6) LOBPA vil udarbejde en medlemsundersøgelse og afdække forventninger og 
behov. 
Det vil vi konkret gøre: Vi vil i løbet af sidste halvdel af 2021 udarbejde en 
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medlemsundersøgelse – dels for arbejdsledere og dels for medlemmer for at 
afdække muligheder og forventninger. Undersøgelsen er tænkt som afsæt for det 
videre arbejde både i landsforeningen, men også i virksomheden LOBPA og som 
input til Handleplan 2022-2023. 

 
 

7) LOBPA vil fortsat udbyde og udvikle medlemsarrangementer som et mix af 
fysiske- og virtuelle arrangementer. 
Det vil vi konkret gøre: Vi vil fortsat udbyde og videreudvikle kurser og temadage 
herunder: BPA-arbejdslederuddannelse som holdundervisning og 1-til-1 forløb. 
debatter om dilemmaer og den svære samtale, arbejdsmiljø, hygiejne, 
medicinhåndtering og mentorordninger. Arrangementer og foredrag m.v. vil også 
genopstå, og i medlemsundersøgelsen vil vi indhente ny inspiration til, hvad 
medlemmerne ønsker og har brug for. Nogle vil gerne prøve grænser, og andre er 
mere til et foredrag. 
 

8) LOBPA vil arbejde for at udbygge LOBPAs fordelsprogram (rabatordninger) 
Det vil vi konkret gøre: Vi vil afsøge mulighederne for konkrete rabatordninger, 
herunder fx om det vil være muligt at blive medlem af Forbrugsforeningen, der har 
et meget stort netværk af butikker og tilbud med bonus- og rabatordninger. 
 

9) LOBPA vil arbejde for at styrke medlemsfællesskabet og netværk bl.a. via de 
sociale medier. 
Det vil vi konkret gøre: Vi vil tage kontakt til og kortlægge de netværk, der allerede 
findes, hvor LOBPA-medlemmer mødes for at understøtte disse. Vi vil også hjælpe 
nye netværk godt på vej og understøtte sociale netværk, i det omfang det ønskes 
af medlemmerne. 

  
B: LOBPA som landsdækkende socialøkonomisk virksomhed: 

1) LOBPA vil styrke arbejdet for få flere BPA kunder. 
Det vil vi konkret gøre: Vi vil konkret afsætte flere medarbejdertimer til fastholdelse 
og opsøgende ”kundepleje”. Det er vigtigt, idet kunderne har frit valg og hurtigt kan 
flytte til en anden arbejdsgiver. Det er ligeledes vigtigt, idet 
administrationsbidragene nu er så lave, at kun de største og mest effektive 
arbejdsgiverfirmaer på længere sigt vil overleve. LOBPA har i dag flere ældre 
BPA-arbejdsledere og lidt færre yngre arbejdsledere. Vi arbejder p.t. på et projekt 
for unge i overgangen fra barn til voksen – mulig BPA-arbejdsleder. 
Løsrivelsesprocessen kan for alle unge være svær. For unge med handicap kan 
det være ekstra svært at flytte hjemmefra og evt. blive BPA-arbejdsleder. 
 

2) LOBPA vil styrke arbejdet for at få flere samtænkte indsatser. 
Det vil vi konkret gøre: Vi vil besøge 20 procent af alle kommuner. Dette i 
erkendelse af, at alle kommuner over tid har personsager, hvor der er brug for 
hjælp med en helhedsorienteret indsats for borgere, der ikke kan få en BPA-
ordning, jf. §§ 95 eller 96. Her er kommunerne direkte ordregiver og indhenter 
typisk to til tre tilbud. Vi vil invitere kommunerne til faglige arrangementer og debat 
om BPA og andre sociale- og sundhedsfaglige indsatser og følge op direkte over 
for de deltagende kommuner. 
 

3) LOBPA vil styrke arbejdet for at få flere ledsagekunder. 
Det vil vi konkret gøre: Vi vil opsøge 20 procent af alle kommuner – hovedsageligt 
kommuner i områder, hvor vi allerede har ledsageordninger. Vi vil afdække 
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samarbejdet og mulighederne for at udbygge samarbejdet. Vi vil ligeledes 
udarbejde en tilfredshedsundersøgelse hos de eksisterende ledsagekunder. 
 

4) LOBPA vil på egen hånd og via Handicapbranchen og DE arbejde for faste 
takster for administrationsbidraget samt bedre rammebetingelser. 
Det vil vi konkret gøre: Vi vil tage spørgsmålet op på møder og i skrivelser til KL og 
Social- og Ældreministeriet, ligesom vi fortsat vil presse på over for 
DE/Handicapbranchen Danmark. 
 

5) LOBPA vil igangsætte to forsøgsordninger med afløserordning tilknyttet en 
”klynge” af kunder. 
Det vil vi konkret gøre: Bestyrelsen har beslutter at i gangsætte en forsøgsordning 
med to ”klynger” af kunder, der går sammen om afløsere. Den ene klynge oprettes 
i Region Syddanmark og den anden i Region Hovedstaden. Forsøget forventes at 
vare i ca. et år, hvorefter det evalueres af bestyrelsen. Sideløbende hermed 
udbygges det nuværende system med sms-afløsning, idet det ikke vil være muligt 
at dække hele landet med klynger. 

 
 

6) LOBPA vil effektivisere og i videre omfang gøre LOBPA klar til at byde på og 
afgive konkurrencedygtige tilbud. 
Konkurrencen er hård, og kommunerne ser på selv de mindste beløb og køber af 
og til discountløsninger, som vi i LOBPA ikke finder forsvarligt at gå med på. I 
erkendelse af at ”flere vil have mere for mindre”, må vi på alle områder 
effektivisere. Der udarbejdes en intern effektiviseringsplan. 
 

7) LOBPA vil i videre omfang tilbyde konsulentbistand og juridisk rådgivning, 
uddannelser og vejledning inden for BPA-området. 
Det vil vi konkret gøre: Vi ser i stigende grad medlemmer, der bliver ”fanget” i en 
håbløs spiral, hvor de sendes rundt i systemet, uden at det kommer til en egentlig 
BPA-afgørelse. Det udbyggede samarbejde med handicaporganisationerne vil 
blive brugt til at hjælpe medlemmer, der er kørt fast i systemet. 
 

8) LOBPA vil styrke arbejdet med APV i BPA-ordningerne og indhente det 
”efterslæb”, corona har efterladt. 
Det vil vi konkret gøre: I erkendelse af at det til tider kan være svært at skaffe 
tilstrækkelig arbejdskraft, er et godt og sundt arbejdsmiljø en afgørende faktor. Det 
er ligeledes vigtigt at undgå arbejdsskader. Arbejdet med APV vil blive optimeret, 
og der vil blive opsat hjælpesystemer, der sikrer en hurtig, rettidig og smidig 
gennemførelse at de lovpligtige APV’er. 
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Bilag 6a 
Punkt 6a:  Indkomne forslag 
   

 
Indstilling:  Forslag om ændring af vedtægter 
 

Generalforsamlingen godkender vedtægtsændring. 
 

Kommentar: 
Ændringen gør det muligt for bestyrelsen at beslutte at holde 
generalforsamlingen online, eksempelvis ved coronarestriktioner 
eller lignende.  
 

 
Vedlagt:  Forslag til vedtægtsændring. 
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Janne Sander 
Formand for LOBPA 
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Bilag 6a 
Forslag om ændring af vedtægter - forklaring og forslag: 
   

GENERALFORSAMLINGEN (§ 4) 

Nuværende formulering (fulde tekst - § 4), som foreslås ændret: 
 
Stk. 1.  LOBPAs øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i andet 
kvartal. Dato og sted for den følgende generalforsamling fastsættes på 
generalforsamlingen. 
 
Stk. 2. Generalforsamlingen skal tilrettelægges således, at den er maksimalt 
inddragende i forhold til alle medlemmer under hensyntagen til deres nedsatte 
funktionsevne, herunder geografisk. 
 
Stk. 3. For at sikre medlemmerne videst mulig adgang til at opnå forudgående kendskab 
til opstillede kandidater og lige mulighed for at deltage i valg skal forslag til kandidater til 
bestyrelsen samt forslag til dagsordenspunkter, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, være formanden i hænde senest 28 dage før generalforsamlingens 
afholdelse. 
 
Såfremt der ikke forud for generalforsamlingen fremkommer et tilstrækkeligt antal 
kandidater til de bestyrelsesposter, der skal besættes, kan kandidater opstilles på selve 
generalforsamlingen. 
 
Stk. 4. Dagsorden med bilag og kandidatliste skal udsendes med mindst 14 dages 
varsel, og dagsordenen skal minimum indeholde følgende punkter: 
 

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 
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 suppleanter 
12. Eventuelt 

 
Stk. 5.  Udsendelse af materiale i henhold til stk. 4 kan ske elektronisk, ligesom materialet 
skal offentliggøres på hjemmesiden. 
 
Stk. 6. Medlemmerne 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. 
 
Stk. 7. Referatet fra generalforsamlingen udsendes senest 14 dage efter 
generalforsamlingen, og referatet anses som godkendt, hvis ikke der fremsættes 
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væsentlige indsigelser over for bestyrelsesformanden inden 14 dage fra udsendelsen. 
Udsendelse sker normalt elektronisk. 
 
Stk. 8. Beslutninger træffes ved simpel majoritet. 
 
Stk. 9. Ethvert medlem kan begære skriftlig afstemning Der skal være skriftlig 
afstemning, hvis der er flere kandidater opstillet, end der skal vælges. 
 
Ligeledes skal afstemningen om et dagsordenspunkt være skriftlig, hvis medlemmerne har 
mulighed for elektronisk stemmeafgivning om det pågældende punkt. 
 
Stk. 10. Der afholdes ekstraordinær generalforsamling senest 6 uger efter, at minimum ¼ 
af medlemmerne skriftligt/elektronisk har begæret dette med angivelse af dagsorden. 
Dagsorden med bilag og evt. kandidatliste udsendes senest 14 dage før 
generalforsamlingens afholdelse. 
 

 
Ændringsforslag  
Formuleringsudkast (§ 4) – som tager højde for, at der undtagelsesvist kan afholdes 
både fysisk og virtuel generalforsamling samtidig (rødt er det nye). 
… 
Stk. 1 – 5 er uændret. 
… 
 
Stk. 6. Medlemmerne har hver én stemme, der kan udøves ved fysisk deltagelse eller 
undtagelsesvist digitalt, jf. stk. 11 samt via en fuldmagt til et andet medlem, der deltager i 
generalforsamlingen. Medlemmet kan kun have fuldmagt fra ét andet medlem. 
En fuldmagt skal for at være gyldig ved fysisk fremmøde være godkendt af dirigenten før 
generalforsamlingen begynder. Hvis fuldmagten anvendes af et digitalt deltagende 
medlem skal fuldmagten fremsendes til LOBPAS postkasse senest sidste hverdag kl. 12 
forud for generalforsamlingen. Direktøren påser, at fuldmagten præsenteres for dirigenten 
mhp. godkendelse. 
… 
Stk. 7-8 er uændret.  
… 
 
Stk. 9. Alle afstemninger sker digitalt, hvis det er en digital generalforsamlingen.  
 
Stk. 10. Der afholdes ekstraordinær generalforsamling senest 6 uger efter, at minimum ¼ 
af medlemmerne skriftligt/elektronisk har begæret dette, eller bestyrelsen har besluttet 
dette – i begge tilfælde med angivelse af dagsorden. Dagsorden med bilag og evt. 
kandidatliste udsendes senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
 
Stk. 11. Der kan i ekstraordinære tilfælde afholdes generalforsamling hvor alle deltager 
digitalt. Digital deltagelse anses dog kun som en mulighed i undtagelsestilfælde, hvor 
fysisk fremmøde ikke er mulig og/eller frarådes af myndighederne, og hvor bestyrelsen 
træffer beslutning om at et sådan undtagelsestilfælde foreligger.  
 
Revideret den 16. marts 2021!  
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Bilag 7 
Punkt 7:  Budget for 2021, herunder fastsættelse af kontingent 
   

 
 
Indstilling:  Bestyrelsen har godkendt budgettet for 2021 – på 

bestyrelsesmødet i november 2020. 
 

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, Michael Graatang. 
 
Vedlagt:  Budget for det kommende år. 
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Janne Sander 
Formand for LOBPA 
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Bilag 7 
Punkt 7:  Budget for 2021, herunder fastsættelse af kontingent 
   

 
Bestyrelsen godkendte budgettet for 2021 – på bestyrelsesmødet i november 2020. 
 

  
Realiseret 

  

  
Regnskab 2020 

 
Budget 2021 

     Nettoomsætning 
 

328.225.367,00 
 

324.434.680,00 

Omkostninger til hjælpere 
 

-311.547.310,00 
 

-309.336.246,00 

     Bruttofortjeneste 
 

16.678.057,00 
 

15.098.434,00 

     Personaleomkostninger administration -10.737.127,00 
 

-12.527.557,78 

Andre eksterne omkostninger 
 

-2.860.266,00 
 

-2.201.691,00 

     Medlemsaktiviteter; 
    Kontingenter 
 

21.000,00 
 

14.000,00 

Kunde/medlemsomkostninger 
 

-985.660,00 
 

-1.365.600,00 

Driftsresultat 
 

2.116.004,00 
 

-982.414,78 

     Afskrivninger 
 

-215.956,00 
 

-190.000,00 

Resultat før finansielle poster 
 

1.900.048,00 
 

-1.172.414,78 

     Andre finansielle indtægter 
 

-280.544,00 
 

0,00 

Andre finansielle udgifter 
 

-234.297,00 
 

0,00 

     Resultat før henlæggelser 
 

1.385.207,00 
 

-1.172.414,78 

     Henlæggelse kunde/ medlemsaktiviteter -500.000,00 
 

0,00 

Henlæggelse huslejeforpligtelse 
 

618.810,00 
 

525.000,00 

Henlæggelse IT udvikling 
 

0,00 
 

0,00 

Henlæggelse forretningsudvikling 
 

-500.000,00 
 

2.350.000,00 

     Årets resultat 
 

1.004.017,00 
 

1.702.585,22 

     

     Forudsætninger for budget 2021 
    

      Der er budgetteret med uændret lovgivning 
   Der er budgetteret med et fald i administrationsbidraget fra kommunerne i 

forhold til år 2020 niveau 

 Det er budgetteret med, der tages kr. 2.350.000 af henlæggelserne til brug 
for forretningsudvikling 
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Bilag 8 
Punkt 8:  Forslag til valg af formand 
   

 
Indstilling:  Der foretages valg af formand. 
 
Kommentarer: Formanden er på valg i 2021.  
 

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. 
 
Janne Sander er villig til genvalg. 
 
Der er ikke kommet andre kandidater til formandsposten. 

 
Vedlagt:  Kandidatbeskrivelse fra Janne Sander. 
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Janne Sander 
Formand for LOBPA 
  



  Generalforsamling 4. september 2021 

     

 

Kandidater til medlem af bestyrelse 

 

Navn   
Janne Sander 

 
Adresse 

  
Gadekærvej 28, 2. Tv. 

 
Postnr./by 

  
2500 Valby 

 
Telefon 

  
61688541 

 
E-mail 

  
janne.sander@gmail.com 

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

oplyses) 

Jeg ønsker at opstille til: Formand for 2 år. 
 
Min motivation for at stille op: 
 
Jeg genopstiller som formand for LOBPA. Intet om os uden os! Det er et gammelt 
kampslogan der fint indrammer BPA. Vi ønsker medinddragelse og frihed til at vælge. Vi 
fordrer gensidig respekt i vores samarbejde med kommune, hjælpere og den 
administration vi hver især har valgt. Jeg har valgt LOBPA. Det har jeg, fordi her får jeg en 
pallet af tilbud, der favner de flestes behov og som skaber fælleskab i et demokratisk miljø, 
hvor det er os med en BPA, som definerer den politiske indsats og de mål og rammer vi 
arbejder ud fra. 
 
Jeg er stolt af den indsats der dagligt ydes for at fastholde vores position som Danmarks 
eneste landsdækkende forening for mennesker med en BPA. Vi har sammen skabt en 
meget veldreven organisation med dedikerede medarbejdere, der knokler for at give 
medlemmer og kunder de bedste vilkår.  
 
Jeg vil gerne være med til at videreudvikle LOBPA, så vi bliver endnu skarpere i vores 
kommunikation, får styrket vores netværk og iværksat nye tilbud, der sikre det fundament 
som skal understøtte medlemstilbuddene og skabe fortsat vækst og stabilitet. 
 
Jeg har et brugerperspektiv, har gode samarbejdsegenskaber og kan yde en god og 
driftssikker sparring til den administrative ledelse. Jeg tilbyder mangeårige erfaringer fra 
handicappolitik bl.a. i Muskelsvindfonden og Handicaprådet i København, hvor jeg har 
opsamlet viden og kunnen, der gør mig i stand til at varetage opgaven som formand. 
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Bilag 9 
Punkt 9:  Valg af næstformand 
   

 
Indstilling: Der foretages valg af næstformand.  
 
Kommentarer: Næstformandsvalget er udskudt grundet aflyst generalforsamling i 

2020.  
 

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. I 2021 vælges 
næstformanden for 1 år. 
 
Susanne Olsen er villig til genvalg. 
 
Der er ikke indkommet andre kandidater til næstformandsposten.  
 

Vedlagt:  Kandidatbeskrivelse fra Susanne Olsen. 
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Janne Sander 
Formand for LOBPA 
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Værløse, den 21. juni 2021 
 
 
 
Navn 

  
Susanne Olsen  

 
Adresse 

  
Skovgårds Allé 189 

 
Potnr./by 

  
3500 Værløse 

 
Telefon 

  
20 76  01 01 

 
E-mail 

  
susanne@danskhandicapforbund.dk 

 
 
Hvilken bestyrelsespost vil du gerne stille op til som kandidat? 
 
Jeg stiller op til 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 var 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 

 
  

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

 
Indstilling:   Generalforsamlingen vælger 4 medlemmer til bestyrelsen. 
 
Kommentarer: Grundet aflysning af generalforsamling i 2020 er alle 4 

bestyrelsesmedlemmer på valg. Alle bestyrelsesmedlemmer er 
villige til genvalg.  
Der er modtaget 6 kandidaturer, der alle er modtaget rettidigt jf. 
vedtægternes § 4, stk. 3, senest 28 dage før generalforsamlingen.  
 
Følgende er villige til genvalg: 

 
1. Børge Larsen. 
2. Gitte R. Reckendorff Nielsen. 
3. Jan Vagn Jakobsen. 
4. Merete Fredsted. 

 
Derudover er følgende villige til valg 
 
5. Peder Stausholm. 
6. Vibeke Baden Laursen. 

 
 

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

 Muskelsvindfonden 

 CP Danmark 

 Dansk Handicap Forbund 
 

Der skal sættes 4 krydser på stemmesedlen,  
da 4 bestyrelsesposter skal besættes. 
De to kandidater der får flest stemmer vælges for 2 år og de der 
får 3. og 4. flest stemmer vælges for 1 år. 

 
Vedlagt: Kandidaternes motivationer i ovenstående nummererede 

rækkefølge.  
  
 
 
På bestyrelsens vegne 
Janne Sander 
Formand for LOBPA 
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Kandidater til medlem af bestyrelsen 

Bilag 10a 
 
 
Navn 

  
Børge Larsen 

 
Adresse 

  
Golfvænget 23 

 
Postnr./by 

  
7000 Fredericia 

 
Telefon 

  
3098 8913 

 
E-mail 

  
larbog@outlook.dk 

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

Bestyrelsesmedlem (2 år) X 

Suppleant (1 år) X 

 

Er medlem og varetager selv arbejdsgiveransvaret  

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

LOBPA er drevet af kunder og medlemmer, hvilket gør LOBPA til noget særligt. Det er den 
valgte bestyrelses fornemste opgave at det overskud som de dygtige og engagerede 
medarbejdere skaber for LOBPA, skal ud til gavn for kunder og medlemmer i form af gode 
og lærerige arrangementer og kurser, så brugerne kan blive klædt på til at være gode 
arbejdsledere for de ansatte hjælpere. 
 
Jeg er 61 år og har været aktiv i handicap-organisationer siden 1988. Sidder i flere 
bestyrelser, som varetager handicappedes behov både kommunalt og regionalt. Har haft 
BPA i ca. 20 år. Er selv arbejdsgiver. Jeg har siddet med i LOBPA’s bestyrelse i 9 år og i 
forretningsudvalget i 4 år. LOBPA er en væsentlig medspiller på det socialpolitiske 
område, som har med BPA at gøre. Det har de senere år tydeligt bevist. Men vi må i 
LOBPA fortsat kæmpe for at bevare en god BPA ordning. De udfordringer kommunerne 
giver hele BPA ordningen, må vi i fælleskab sørge for, ikke bliver forringet. Jeg ser LOBPA 
som den rigtige til at varetage BPA for både kunder og medlemmer. LOBPA skal fastholde 
sin førende position på BPA området. 
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Kandidater til medlem af bestyrelsen 

Bilag 10a 
 
 
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)  

 

Jeg har overdraget arbejdsgiveransvaret til 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 49 år og er kunde i LOBPA og er glad for dette.  

Jeg mener, at vi hele tiden skal sikre gode forhold for alle der har brug for eller har en 

BPA, herunder også alle dem, som er under 18 år og har brug for vores rigtig gode tilbud 

med helhedsløsninger. Men vi skal også blive bedre til at udvikle vores 

ledsagerordningstilbud, til de personer, som kun har denne.  

En ting mere, som jeg glæder mig meget over, at have været med til at sikre. Er den nye 

vikarordningsforsøg, som jeg håber, at vi kan få god nytte af og kan få bredt ud i hele 

landet. For der er jo mange, som har brug for vikar og det kan være svært selvom vi har 

den anden ordning. Men vi ved jo, at vores hjælpere også har et liv ved siden af, og derfor 

kan det være svært at få en vikar via sms-ordningen. Så jeg tror på og håber på, at den 

nye udvikling af vores vikarsystem skal være fremtidens gode løsning for os kunder i 

LOBPA.  

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 
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nogle gode forhold og sikre at man kan få en BPA fortsat. Det er et meget langt sejt træk 

og selvom vi sammen med Handicaporganisationerne har været i samråd osv. Så fik vi 

dog alligevel en mavepuster, da vi så økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Så vi skal 

kæmpe videre for, at de holder, hvad de lover, når de siger, at BPA-ordningen skal 

bevares og gerne udbredes til de borgere som kan have gavn af denne ordning. Det skal 

vi holde dem op på! Og vi må stå sammen og kæmpe for dette. Og det vil jeg gerne være 

med til fortsat og jeg vil gerne være med til at gøre LOBPA endnu stærkere på markedet. 

For det er vores egen forening og vi er eksperterne! 

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. Derfor er jeg også glad for, at vi i denne coronatid har kunnet mødes over 

Zoom og fået en masse gode oplæg undervejs. Vi kunne sågar tilbyde en anderledes 

arbejdslederuddannelse over Zoom. Det var skønt at se, at vi kunne mødes på denne 

måde og udveksle erfaringer på tværs af landet uden at vi skulle kører langt efter det. Det 

var for mange en meget nemmere måde, da det at skulle ud og kører alt for langt, godt 

kan være en stor udfordring, som man ikke lige magter. Det bliver i den grad tilgodeset på 

denne måde. 

Derudover var jeg begejstret over, at vi kunne holde så gode spændende 

Zoomoplægsmøder for forvaltninger og embedsmænd. Det er her vi fra LOBPA kan være 

med til at sætte dagsordenen og skabe en god kontakt til dem, som i dagligdagen skal 

sikre os nogle gode ordninger. Og på denne måde, kunne de også være med uden at 

skulle bruge mere end kun 1½ time hver gang. Der var mange med og de var lyttende og 

fik meget ud af det. Sådan noget ser jeg også gerne vi fortsætter med i LOBPA og det vil 

jeg gerne være med til at støtte. 

Jeg har siddet i bestyrelsen i 4 år nu og har ligeledes været mentor i 6 år. Og jeg vil være 
meget beæret over at kunne fortsætte i bestyrelsen. 
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Kandidater til medlem af bestyrelsen 

Bilag 10a 
 
 
Navn  

  
Jan Jakobsen 

 
Adresse 

  
Kristoffervej 11 

 
Postnr./by 

  
4100 Ringsted 

 
Telefon 

  
61 69 16 75 

 
E-mail 

  
janvjak@gmail.com 

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

Bestyrelsesmedlem (2 år) x 

Suppleant (1 år)  

 

Jeg har overdraget arbejdsgiveransvaret til LOBPA 

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

Jeg er 66 år, har muskelsvind og har været medlem af LOBPA siden starten. Jeg har 
været afhængig af hjælp fra andre hele mit liv og har, som mange af jer andre, erfaringer 
med, hvordan vi skaber indflydelse på de rammer, det ellers begrænser vores liv. 
 
Derfor var LOBPA mit oplagte valg. Jeg er helt på linie med de socialøkonomiske 
principper og den brugerstyring, LOBPA bygger på. Alt i alt en model, der giver os mest 
mulig indflydelse som brugere. Samtidig kan LOBPA skabe mere kvalitet ved, at pengene 
forbliver på området og gavner medlemmerne gennem fx kurser og mere viden om BPA. 
 
Jeg har fortsat lyst til at være aktiv i LOBPA. Ikke kun fordi LOBPA kan styrke os 
menneskeligt og 
økonomisk. LOBPA gør også handicapbevægelsen levende ved at sikre de videst mulige 
rammer for os, der både har brug for hjælp og skal kunne leve et selvstændigt liv. 
 
LOBPA passer godt i mit øvrige arbejde både lokalpolitisk og på handicapområdet, som 
primært er i Muskelsvindfonden og Danske Handicaporganisationer. Sidstnævnte både 
centralt og lokalt. Jeg er en stor fortaler for, at vi sikrer os en platform ved gennem 
personligt engagement og ”storytelling” at give den viden om værdierne i et selvstændigt 
liv, som alt for mange borgere i Danmark ikke har. Jeg har erfaringer i, hvordan vi 
tilsammen udgør en vigtig stemme i en samlet, solidarisk bevægelse. 
 
Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at styrke LOBPA som den virksomhed, der både 
eksisterer på et marked og gavner kvaliteten for brugerne. Det gør vi ved at udvikle 
værktøjer, der sætter os i stand til at skabe forståelse for den BPA-ordning, der desværre i 
dag er under stort pres. Det er mit mål at være med til at ændre det. Det kan vi kun gøre 
sammen.  



  Generalforsamling 4. september 2021 

     

 

Kandidater til medlem af bestyrelsen 

Bilag 10a 

 

 
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)  

 

Jeg har overdraget arbejdsgiveransvaret til LOBPA 

 (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 7 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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Kandidater til medlem af bestyrelsen 

Bilag 10a 

 

 
Navn 

 Peder Stausholm 

 
Adresse 

  
Antwerpengade 5, 1. mf 

 
Postnr./by 

  
2150 Nordhavn, København.  

 
Telefon 

  
28156086 

 
E-mail 

  
pederstausholm@gmail.com 

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

Bestyrelsesmedlem (2 år) x 

Suppleant (1 år) x 

 

Jeg har overdraget arbejdsgiveransvaret til LOBPA 

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

Mit navn er Peder Stausholm, jeg har CP og er 62 år gammel. Jeg bor i Nordhavnen i 
København sammen med min papirløse mand Claus som også har BPA ordning. Jeg har 
arbejdet i CP Danmark siden jeg var 24 år gammel så jeg har stor bestyrelses erfaring og 
jeg stiller op til LOBPA`s bestyrelse. Hvorfor stiller jeg op? Det gør jeg fordi jeg kan se at 
BPA ordningen er truet fra politisk side og BPA ordningen gør at jeg kan leve et så 
“normalt” liv som muligt. Uden BPA ordningen ville det ikke have været muligt for mig at 
tage en uddannelse eller f.eks. køre fra Gedser til Skagen i min el-kørestol. Hvis jeg var i 
LOBPA`s bestyrelse ville jeg henvende mig personligt til de relevante politikere da jeg har 
erfaring for at det virkeligt virker når de får en historie fra et menneske af kød og blod. Vi 
skal have den brede befolkning i tale for det er jo dem der vælger de politikere der kommer 
til at bestemme BPA ordningens fremtid. Hvis i stemmer på mig vil jeg bruge alle 
ressourcer op til kommunal og regionsråds valget så vi kan få politikerne i tale og sikre at 
vi kan bevare BPA ordningen i dens nuværende form. 
 
Stem Stausholm 
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Kandidater til medlem af bestyrelsen 

Bilag 10a 

 

 
Navn 

 Vibeke Baden Laursen 

 
Adresse 

  
Skodsborg Strandvej 145 A, st.tv. 

 
Postnr./by 

  
2942 Skodsborg 

 
Telefon 

  
24277069 

 
E-mail 

  
vibeke@perhk.dk 

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

Bestyrelsesmedlem (2 år) x 

Suppleant (1 år)  

 

Jeg har overdraget arbejdsgiveransvaret til LOBPA 

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

Til rette vedkommende 
  
Motivering for opstilling til bestyrelsen 
  
Min motivering for at stille op til LOBPA’s bestyrelse bunder i en reel frustration over 
tingenes tilstand i organisationens måde at forvalte opgaven med at forene og 
synkronisere kundernes (BPA-brugere) og ansattes (handicaphjælpere) tarv og vilkår i den 
daglige drift på. Der er absolut ikke sammenhæng i nogle af delene. Magen til 
uprofessionalisme og inkompetence skal man lede længe efter. Det skal der virkelig gøres 
noget ved. 
Helt fundamentalt - hvilke af de to gruppers interesser varetages??? 
Mit svar er klart: hjælpernes. Og det er dybt kritisabelt i en organisation funderet på 
bevægehandicaporganisationers politikker og interesser. 
  
Mange hilsner 
 
Vibeke Baden Laursen 
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Bilag 11 
Punkt 11:   Valg af suppleanter 
   

 
Indstilling: Der vælges en suppleant.  

 
Ole Hjorth Mortensen genopstiller ikke.  

 
Kommentarer: Følgende stiller op til suppleantposten. 
 

 Børge Larsen. 

 Gitte R. Reckendorff Nielsen. 

 Jan Vagn Jakobsen. 

 Merete Fredsted. 

 Peder Stausholm. 

 Vibeke Baden Laursen. 

 Rasmus Lund-Sørensen. 
 
Der skal skrives 1 navn på stemmesedlen,  
da 1 suppleantpost skal besættes. 

 
 
Vedlagt:  Intet.  
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Janne Sander 
Formand for LOBPA 
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Bilag 12 
Punkt 12:   Eventuelt 
   

 
Indstilling: Generalforsamlingen i 2022 - afholdes lørdag den 11. juni. 
 
 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, 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) 
2019 Korsør, Musholm Bugt Feriecenter (hverdag/grundlovsdag) 
2020 Aflyst pga. corona 
2021 Middelfart, Brogaarden (weekend) 

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


