Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland

Nr. 1  januar 2015
 nyhedsbrev@kbh-nord.dk

Generalforsamling mandag d. 16. februar 2015
Afholdes på Kærby Hvilehjem, Ny Kærvej 16 (indgang fra Asylvej), 9000 Aalborg.
Program:
Kl. 18.00 til 18.30, ankomst, deltagerregistrering mv.
Kl. 18.30 til 19.00, spisning; lækker pålægskagemand
Kl. 19.15 til ca. 21.00, generalforsamling
Kl. ca. 21.00 til 21.30, kaffe og småkager
Pris for spisning og kaffe: medlemmer 30 kr. ikke medlemmer 60 kr.
Medlemmer hvor kontingentet for 2015 er betalt kan deltage i generalforsamlingen. Se vedlagte fra kassereren vedr. kontingentbetaling.
Dagsorden iht. vedtægterne
1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsordenen.
3. Formandens beretning.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer.
7. Valg af de bestyrelsesmedlemmer som er på valg.
• Formand: Lotte Mørkhøj
• Bestyrelsesmedlemmer: Lis Kristensen og Jan Krogh Sørensen
• Suppleanter: Bodil Hovmark, Bjarne Nygaard, Julie Wæver
7a. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
Tilmeldingsfrist d. 9. februar
Tilmelding til: tilmelding@kbh-nord.dk el. til Jan Krogh Sørensen tlf. 40 815645
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Kære medlem
Nu er det igen tid for generalforsamlingen og dermed også for betaling af kontingentet. Også i år vil det være en stor hjælp hvis du betaler rettidigt.
Som du kan se på næste side, har bestyrelsen igen i år planer om både samvær og
BPA-relevante arrangementer. Herudover er vi altid klar med råd og vejledning,
med seneste nyt om BPA, og du kan møde både bestyrelsen og andre klubmedlemmer i vores facebook-gruppe. På hjemmesiden finder du vores nyhedsbreve,
vedtægter, referater fra generalforsamlinger og meget, meget mere.
Vi har i øvrigt et veletableret samarbejde med Brugerklubben i Aarhus og med Bruger & Hjælper Gruppen i midt- og sydjylland. Klubberne udveksler løbende erfaringer og vi har flere gange sendt fælles høringssvar til lovforslag vedr. BPA. Sidste år
medvirkede vi f.eks. til at lovforslaget med faste takster i BPA, der ville have nedsat
lønnen for mange hjælpere, ikke blev vedtaget.
Vores faste tilholdssted på Kærby Hvilehjem i Aalborg lukker desværre til april og
derfor er aktivitetsplanerne endnu lidt løse. Vi har et nyt lokale i kikkerten, og vender tilbage med mere herom til generalforsamlingen. Sommerudflugten ligger dog
fast, så reserver dagen! Som sædvanlig har aktivitetsudvalget planlagt en hyggelig
fælles oplevelse kombineret med et lækkert måltid og god tid til samvær.
Jeg håber, at vi igen i år bliver mange til generalforsamlingen!
Lotte Mørkhøj, formand

Virksomheder og foreninger med støttemedlemsskab
Firmaer og foreninger kan tegne et støttemedlemsskab i klubben og det har flere
heldigvis valgt at gøre. Vi siger tak!
BPA Nord:
BPA Support:
Faircare:
NK Care:
LOBPA:

www.bpa.nord.dk
www.bpasupport.dk
www.faircare.dk
www.nk-care.dk/
www.lobpa.dk

Besøg klubbens hjemmeside på www.kbh-nord.dk
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Aktivitetskalender
Vi ser på tøj tilpasset "skæve" kroppe og særlige behov!
Mandag d. 23. marts, kl. 18.30
Handy Wear kommer med tøj og overtøj fra den nyeste kollektion.
Der serveres kaffe og kage, sodavand kan købes.
Pris medlemmer 30 kr. og ikke medlemmer 60 kr.
Afholdes på Kærby Hvilehjem,

Hvordan laver vi de bedste jobopslag og ansøgninger?
April
Aktivitetsudvalget har planer om et arrangement med inspiration til jobopslag og
ansøgninger.
Mere herom på et senere tidspunkt.

Sommerudflugt til Vildmosecenteret
Mandag d. 15. juni
Som altid med lækker frokost og kaffe
Programmet kommer senere, men reserver dagen

Vi samles om et aktuelt BPA-emne
September
Oktober

Julefrokost
Mandag d. 23. november, Kl. 18.00 til 22.00 –
Vi gentager succesen og holder julefrokost med lækker mad og underholdning.

Husk!
Alle tilmeldinger til: tilmelding@kbh-nord.dk eller telefonisk til Jan Krogh Sørensen
tlf. 40 815645.

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland
Løvenborgparken 151  9400 Nørresundby
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