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Referat af LOBPAs generalforsamling lørdag den 4. september 2021 

 

Sted:  

Brogården 

Abelonevej 40 

Strib 

5500 Middelfart 

 

 

Velkomst ved LOBPAs formand, Janne Sander. Formanden bemærker, at generalforsamlingen 

er længe ventet, da det på grund af pandemien ikke var muligt at afholde generalforsamling i 

2020. Formanden er opmærksom på, at dette har skabt et demokratisk efterslæb.  

 

 

1. Valg af dirigent  

Generalforsamlingen vælger som dirigent Philip Rendtorff,  

direktør for UlykkesPatientForeningen. 

 

Dirigenten konstaterer, at fristerne for varsling af generalforsamlingen er overholdt 

jævnfør LOBPAs vedtægter. Dirigenten bemærker, at generalforsamlingen ifølge 

vedtægterne burde være afholdt i andet kvartal. Dette er fraveget ved en force 

majeure beslutning grundet pandemien. 

 

 

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 de seneste regnskabsår – 2019 & 2020 (årsberetning) 

6. Bestyrelsens forslag til handleplan for det kommende år 

    6a. Indkomne forslag 

          Forslag om vedtægtsændring 

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 

 

3. Valg af stemmetællere 

Generalforsamlingen vælger Christian Boe Arnholt og Jytte Therkildsen fra LOBPAs 

sekretariat som stemmetællere. 

 

4. Bestyrelsens beretning  

Bestyrelsesformand, Janne Sander, aflægger bestyrelsens beretning om følgende 

nøgleområder: 

http://www.lobpa.dk/
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- Pandemi: COVID-19 betød nye spilleregler for driften. Via Handicapbranchen 

Danmark spillede LOBPA en rolle i den fremrykkede vaccination af 

handicaphjælpere. 

- Interessevaretagelse: Et stærkt sammenhold om BPA – også via 

brancheforeningen - har styrket det politiske fokus om LOBPAs mærkesager. 

- Opgradering på de indre linjer: Implementering af flere nye it-systemer har 

rustet LOBPA til udvikling og har gjort det muligt at optimere en række 

arbejdsgange. 

- Medlemsaktiviteter: Online aktiviteter gav LOBPAs medlemmer nye muligheder 

for at deltage i foreningsfællesskabet og faglige forløb på tværs af landsdele. 

- Videnssamarbejde med kommuner: Dialogen med LOBPAs kommunale 

samarbejdspartnere forsatte online med en analyse og erfaringsudveksling som 

omdrejningspunkter. 

 

Der åbnes for kommentarer og spørgsmål til beretningen. 

 

- Vibeke Baden Laursen udtrykker forbehold over for LOBPAs behandling af 

hendes egen sag. Hun oplever, at arbejdsmiljøreglerne sætter mange 

begrænsninger i hendes liv. 

o Dirigenten bryder ind og understreger, at kommentarer og spørgsmål 

skal relatere sig til beretningen. Det vil være muligt at tage andre 

punkter op under punkt 12 Eventuelt.  

o LOBPAs formand svarer Vibeke Baden Laursen. Hun kommenterer, at 

hun principielt støtter tanken om, at LOBPA skal styrke mulighederne for 

den individuelle udfoldelse. Formanden understreger samtidig, at der 

ikke kan drøftes personsager. 

- Torben Petersen kommenterer, at LOBPAs handicaphjælpere burde få en bonus 

for deres indsats under pandemien. 

o Formanden giver udtryk for, at hun principielt er enig i den betragtning, 

men at det ikke er muligt at udbetale en bonus, da LOBPA ikke selv 

bestemmer de rammer, der arbejdes under som leverandør. Hun tilføjer, 

at der via Handicapbranchen Danmark arbejdes for at forbedre 

rammerne.  

- Gitte R. Reckendorff Nielsen roser LOBPAs arrangementer via zoom. Hun 

opfordrer til, at LOBPA fortsat afholder virtuelle arrangementer for medlemmer 

og kommuner.   

 

Der er ikke flere spørgsmål eller kommentarer. 

 

Generalforsamlingen godkender bestyrelsens beretning med bifald. 

 

5. Regnskab for det seneste regnskabsår (årsberetning)  

Direktør, Michael Graatang, gennemgår regnskabet i hovedtal. Direktøren 

kommenterer og forklarer, at der var bekymring i forbindelse med nedlukningerne, 

hvor der var færre bevillinger end ellers og kun få gjorde brug af deres 

ledsagetimer. På trods af dette er årets resultat tilfredsstillende.   

 

Dirigenten betragter regnskabet som godkendt på generalforsamlingen. 

 

 

http://www.lobpa.dk/
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6. Bestyrelsens forslag til handleplan for det kommende år 

Næstformand i bestyrelsen, Susanne Olsen, fremlægger bestyrelsens handleplan. 

Handleplanen består af 18 målsætninger, der favner LOBPA som både 

landsdækkende forening og socialøkonomisk virksomhed. De 18 målsætninger er:  

LOBPA som landsdækkende forening:  

- LOBPA vil arbejde for at få endnu flere medlemmer.  

- LOBPA vil arbejde for bedre forhold for medlemmerne og for BPA-ordningerne 

og rammebetingelserne i øvrigt 

- LOBPA vil arbejde for endnu bedre samarbejde med handicaporganisationerne 

og øvrige samarbejdsparter 

- LOBPA vil arbejde for at komme tættere på medlemmerne, styrke 

medlemsdemokratiet og meddrage dem yderligere i foreningen 

- LOBPA vil arbejde for at forstærke samarbejdet med kommuner, KL, KKR, 

politikere, ministerier og embedsmænd på alle niveauer 

- LOBPA vil udarbejde en medlemsundersøgelse og afdække forventninger og 

behov 

- LOBPA vil fortsat udbyde og udvikle medlemsarrangementer som et mix af 

fysiske- og virtuelle arrangementer 

- LOBPA vil arbejde for at udbygge LOBPAs fordelsprogram (rabatordninger) 

- LOBPA vil arbejde for at styrke medlemsfællesskabet og netværk bl.a. via de 

sociale medier. 

LOBPA som socialøkonomisk virksomhed: 

- LOBPA vil styrke arbejdet for få flere BPA kunder  

- LOBPA vil styrke arbejdet for at få flere samtænkte indsatser 

- LOBPA vil styrke arbejdet for at få flere ledsagekunder 

- LOBPA vil på egen hånd og via Handicapbranchen og DE arbejde for faste takster 

for administrationsbidrag og bedre rammebetingelser 

- LOBPA vil igangsætte to forsøgsordninger med en afløserordning tilknyttet en 

”klynge” af kunder 

- LOBPA vil effektivisere og i videre omfang gøre LOBPA klar til at byde på og 

afgive konkurrencedygtige tilbud 

- LOBPA vil i videre omfang tilbyde konsulentbistand og juridisk rådgivning, 

uddannelser og vejledning inden for BPA-området 

- LOBPA vil styrke arbejdet med APV i BPA-ordningerne og indhente det 

”efterslæb”, corona har efterladt. 

 

Der åbnes for spørgsmål og kommentarer. 

 

- Ulla Trøjmer kommenterer, at det er en god ide at etablere klynger af afløsere 

til kunder.  

o Formand, Janne Sander svarer, at forsøgsordningen er nødvendig, da 

der er store problemer med at få arbejdskraft.   

- Merete Fredsted supplerer, at det er vigtigt at hente flest mulig ideer fra 

medlemmerne for at styrke rekrutteringen.  

 

 

 

 

 

http://www.lobpa.dk/
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Der er ikke flere spørgsmål eller kommentarer. Handleplanen modtager bifald. 

 

6a.  Indkomne forslag 

                   Forslag fra bestyrelsen om en vedtægtsændring, der gør det muligt at beslutte at  

                   afholde generalforsamlingen online, eksempelvis ved coronarestriktioner eller  

                   lignende.  

 

Dirigent, Philip Rendtorff gør opmærksom på, at ændringen forudsætter to 

tredjedels tilslutning.  

 

Der stemmes om forslaget. Forslaget vedtages med fornødent flertal.  

 

7. Budget for det kommende kalenderår, herunder fastsættelse af 

kontingent  

Direktør, Michael Graatang gennemgår budgettet for det kommende kalenderår. 

Han kommenterer, at der er foretaget investeringer for at undgå negativ rente.  

 

Budgettet samt fastholdelse af medlemskontingentet 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 modtager genvalg. Der er ikke indstillet andre kandidater til 

posten. Janne Sander er fortsat formand for LOBPA. 

 

Der er bifald fra salen. 

 

9. Valg af næstformand  

Næstformand, Susanne Olsen skulle have være på valg sidste år (lige år).  

Næstformanden er villig til genvalg for et år. Der er ikke indstillet andre kandidater 

til posten. Susanne Olsen er fortsat næstformand for LOBPA.  

Der er ordinært valg af næstformand for to år i 2022. 

 

Der er bifald fra salen. 

 

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

Fire bestyrelsesmedlemmer er på valg. To for to år og to for et år.  

Nuværende bestyrelsespladser for Børge Larsen, Gitte R. Reckendorff Nielsen, Jan 

Vagn Jakobsen, Merete Fredsted er på valg. Der er desuden modtaget kandidaturer 

fra Vibeke Baden Lausen og Peter Stausholt. Suppleantpladsen er tillige på valg. 

 

Efter en kort præsentation af hver af de seks kandidater omdeles valgsedler af 

stemmetællerne til generalforsamlingen.  

Merete Fredsted og Jan Vagn Jakobsen vælges for 2 år og Børge Larsen og Gitte R. 

Reckendorff Nielsen vælges for et år. 

 

11. Valg af suppleant 

Der er modtaget kandidaturer til pladsen som suppleant fra Rasmus Lund-

Sørensen, Vibeke Baden Lausen og Peter Stausholt.  

http://www.lobpa.dk/


 

 
www.lobpa.dk    Handicaporganisationernes Hus   MarselisborgCentret 
lobpa@lobpa.dk      Blekinge Boulevard 2                                 P.P. Ørumsgade 11,  
70 12 30 12                            2630 Taastrup                                      Bygning 3, 1. sal  
                                                                                                               8000 Aarhus C 

 
 

Generalforsamlingen vælger Rasmus Lund-Sørensen som suppleant til LOBPAs 

bestyrelse. 

 

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 

- Rasmus Lund-Sørensen, suppleant 

 

12. Eventuelt 

- Der takkes fra salen for en hyggelig og vel gennemført generalforsamling.  

 

                  Formanden takker alle for deltagelsen og takker alle i LOBPAs sekretariat samt nye  

                  og gamle bestyrelsesmedlemmer.  

 

                  Næste generalforsamling holdes den 11. juni 2022 på Egmont Højskolen. 
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