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I aften er vi samlet til klubbens 15. generalforsamling og vi tager hul på endnu et nyt foreningsår.
Med årsskiftet blev BPA-lovgivningen ændret, så det er på flere måder, at 2018 er et nyt år. For os
brugere og hjælpere kan det få stor betydning, at vi har fået en slags opsættende virkning ved
afgørelser der forringer vores BPA-ordning, eller den ordning vi er ansat i. En anden ændring der
kan have betydning er kravet om godkendelse og tilsyn af virksomheder og foreninger der
administrerer arbejdsgiveransvaret i BPA.
Siden generalforsamlingen i 2017 har bestyrelsen holdt regelmæssige møder. Mellem møderne
afklarede vi som altid de forhåndenværende opgaver via e-mail og telefon. Aktivitetsudvalget har
også afholdt regelmæssige møder. I perioder var vi desværre udfordret af sygemeldinger og måtte
derfor nedprioritere nogle af vores opgaver. Eksempelvis fik vi kun udsendt 3 nyhedsbreve i 2017.
Vi brugte til gengæld mange ressourcer på støtte og sparring i medlemmers konkrete sager. Vi
erfarede, at Aalborg Kommune er blevet meget fokuseret på at slanke omkostningerne til BPA. Vi
så blandt andet sager med frakendelser, hvor kommunen ønskede at presse brugeren over i en
anden type hjælp, og vi så reduceringer i brugeres timeudmålinger. Desuden så vi en tendens,
hvor der er blevet større fokus på arbejdslederevnen.
Først på året blev BPA lovændringerne sendt i høring. Sammen med Brugerklubben i Aarhus og
Bruger og Hjælper Gruppen i Syd og Midtjylland indsendte vi et høringssvar. Vi har fortsat et godt
samarbejde med vores søstergrupper og har stor glæde af at diskutere tidens udfordringer med
dem.
Hjemmesiden blev holdt opdateret og vi havde god aktivitet i vores facebook-grupper.
Vi havde 6 medlemsarrangementer:
•

besøg af DUKH - Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet om BPA

•

besøg af Torben Lund, krigsveteran med PTSD

•

grillhygge

•

besøg af en jurist og en psykolog fra KRIFA, der holdt oplæg om ansættelseskontrakter og
de særlige vilkår i BPA.

•

rundvisning og foredrag om handicapfaciliteterne i Aalborg Lufthavn

•

Julefrokost med underholdning

Bestyrelsen vil meget gerne høre fra medlemmer der vil give et nap med, også uden at forpligte sig
med bestyrelsesarbejde. Hvis du kan skrive artikler til nyhedsbrevet, lave hjemmeside, søge
fondsmidler eller noget andet, er din hjælp velkommen. Vi skal huske på, at klubben bare er os

medlemmer og vi har kun den værdi, vi selv skaber. Så tak til jer, der har bidraget med stort eller
småt.
Og så vil vi meget gerne have input til BPA-relevante arrangementer. Hvilken type arrangementer
savner i? Er der en bestemt foredragsholder, som i gerne vil have vi booker?
Som sædvanlig vil jeg runde af med bestyrelsens bud på det kommende års fokusområder:
Vi vil fortsat
•

yde råd og vejledning til vores medlemmer

•

arbejde på at tilbyde arrangementer med relevant BPA-fagligt indhold

•

udsende nyhedsbreve, vedligeholde hjemmesiden og vores facebook-grupper

•

bevare dialogen og samarbejdet med de andre klubber

•

fastholde dialogen med nogle af de firmaer, der kan varetage brugeres arbejdsgiveransvar

•

vil vi gøre alt hvad vi kan, for at påvirke de politiske beslutninger i BPA

Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen. Vi har haft et godt samarbejde i år, med plads til gode
diskussioner og ikke mindst grin og hygge.
Lotte Mørkhøj
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