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Kære medlem

Nr. 2  marts 2018

2016

2016
Vi er nu på den anden side af generalforsamlingen og er kommet
godt i gang med
bestyrelsesarbejdet igen. Som det første skulle vi have årets arrangementer på
plads. Desværre havde DHF og vi fået den samme ide til sommerudflugt. Derfor
har vi valgt at udsætte udflugten til Hune. I stedet for har vi lavet en aftale på Marinemuseet i Aalborg, hvor vi kan se frem til rundvisning og frokost. Men først skal
vi have et gensyn med Anna le Dous, der igen vil underholde os med rejseoplevelser og give os tips til rejser med el-kørestol og hjælpere., Vi er glade for at kunne
sige velkommen igen til Anna i april måned.
I den forgangne uge fik vi en henvendelse fra Brugerklubben i Århus. De havde fået
en henvendelse fra Århus Kommune, om hvad de syntes om en henvendelse fra
VIVE - ”Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd” der gerne ville
have tilsendt cpr. numre på alle kommunens borgere med BPA-bevilling. Formålet
er, at kunne sende et spørgeskema til alle brugeres e-boks om BPA-arbejdsgiver.
Brugerklubben syntes ikke om ideen, hverken tanken om en central registrering af
hele landets borgere med BPA eller risikoen for læk. Brugerklubben var derfor taknemmelige for Århus Kommunes omtanke. Omvendt var vores kollegaer I Bruger &
Hjælper Gruppen Syd- og Midtjylland meget lidt tilfredse. En visitator i Vejle kommunes myndighedsafdeling havde nemlig udleveret den efterspurgte liste uden
forudgående samtykke fra brugerne. Odense Kommune har angiveligt også udleveret listen uden samtykke.
Vi ved endnu ikke hvordan de nordjyske kommuner har håndteret anmodningen.
Dog har vi modtaget en klar tilkendegivelse fra Aalborg Kommune, at de aldrig vil
udlevere personfølsomme oplysninger, med mindre der er et klart lovgrundlag der
forpligter dem til udleveringen.
Når spørgeskemaet, på den ene eller anden måde, finder vej ud til dig der er bruger, håber jeg, at du vil bruge tid på en besvarelse. For det er selvfølgelig vigtigt, at
få afdækket kvaliteten af hjælpen fra BPA-arbejdsgiver.
Lotte Mørkhøj, formand
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Globetrotter på hjul - rejseforedrag af Anna le Dous
På utallige opfordringer får vi igen besøg af Anna le Dous. Anna har
muskelsvind, er el-kørestolsbruger og globetrotter. Anna vil, med
udgangspunkt i en flyrejse til Iran og en bilrejse til Nordkap, fortælle os om at rejse ud i verden, når handicaphjælpere og elkørestol er nødvendige ledsagere.
I skrivende stund besøger Anna Egypten. Det er hendes land nr. 55,
og hun kommer omkring to nye lande mere, inden hun i april måned besøger os på
Omegavej. Anna har indtil videre rejst fra 71-N (Nordkap) til 45-S (Te Anau, New
Zealand), hun har besøgt 6 kontinenter og har krydset ækvator to gange. Meget kan
gå galt trods grundig planlægning – og føre til uventede spændende oplevelser.
Vi tør godt garantere en aften med en herlig blanding af nyttige rejsetips og røverhistorier fra Annas univers.

Omegavej 64, 9000 Aalborg
kl. 19.00-22.00
Tilmelding til Jan Krogh Sørensen på
tlf. 40 815645 eller via e-mail til:
tilmelding@kbh-nord.dk.
Se også aktivitetskalenderen.

Du kan se hvilke lande Anna har
besøgt på: www.annaledous.dk

Besøg klubbens hjemmeside på www.kbh-nord.dk
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Bestyrelsen efter generalforsamlingen 2018
Efter generalforsamlingen d. 19. februar har bestyrelsen konstitueret sig.
Formand
Lotte Mørkhøj
lm@kbh-nord.dk
Tlf. 4240 1715

Kasserer
Jan Pedersen
kasserer@kbh-nord.dk
Tlf. 2940 5545

Næstformand
Bodil Hovmark
hovmark.olsen@mail.dk
Tlf. 2946 8840

Bestyrelsesmedlem
Bjarne Nygaard
nygaard050@gmail.com
Tlf. 2240 5081

Sekretær
Jan Krogh Sørensen
pjank@stofanet.dk
Tlf. 4081 5645

Suppleanter
Lis Kristensen
Marco Tagmose Schneider
Gideon Kjær

BESTYRELSENS BERETNING VEDR . 2017
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 BPAordning, 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
Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland

Nyhedsbrev nr. 2  2018

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 facebookgrupper

•

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

Besøg klubbens hjemmeside på www.kbh-nord.dk
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Glimt fra
generalforsamlingen
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Apropos indsamlingen af BPA brugeres cpr. nummer.
78-årige Ejnar Mikkelsen blev fjernet af kommunen
97-årige Elna Mikkelsen, Gladsaxe, advarer staten imod at samkøre persondata for
at finde frem til familier med udsatte børn, sådan som man i en periode har gjort i
Gladsaxe. »Nu har jeg ikke forstand på alt det der datahalløj, men jeg kan forstå på
det hele, at man anser det for en risiko, hvis børnenes forældre er enlige og har
forskellige lidelser, og hvis børnene ikke har været tilknyttet tandplejen. Og det var
præcis det, der førte til, at to mand fra kommunen dukkede op hos min søn Ejnar
på 78 og spurgte, om han mistrivedes«, fortæller Elna Mikkelsen.
»Ejnar blev meget befippet, og det tog de åbenbart som bevis på, at noget var galt,
hvorefter de slæbte ham med for at ’udrede’ ham, som de sagde. De kunne se, at
hans mor var enlig og døjede med noget gigt, ligesom de havde konstateret, at Ejnar ikke havde været hos tandlægen i en længere periode. Det lykkedes dog til
sidst min søn at forklare, at han havde haft gebis i ti år og i øvrigt ikke følte sig som
et udsat barn, hvorefter sagen blev droppet. Men Ejnar har ikke rigtig været sig
selv siden«, siger Elna Mikkelsen.
Så vær forberedt på overraskelser fra din kommune

Til inspiration for Brugere som søger nye hjælpere ;-)
Sproget i jobannoncer har ændret sig i det seneste årti, og du bør som arbejdsgiver
indordne dig i overensstemmelse med nedenstående eksempler.

Forkert: Spar søger kvik flaskedreng.
Rigtigt: Internationalt orienteret, lokalt forankret franchise søger proaktiv og
dedikeret empty bottles manager.

Forkert: Advokatfirmaet Haps & Gnask søger piccoline til forefaldende arbejde
Rigtigt: Juridisk faciliteringsvirksomhed søger ambitiøs head of coffee brewing.
Forkert: Blæksprutte søges til at klare opvasken efter de tyske turister i Kattegatcentrets cafeteria.

Rigtigt: Miele-haj søges til betjening af avanceret hvidevaremaskinel i
internationalt havmiljø.
Vi gør opmærksom på, at blæksprutter generelt er afløst af hajer i stillingsannoncer. Derimod er der ingen særlig efterspørgsel på hvaler, vandmænd og søpølser.
(Begge lånt hos ATS.)

Besøg klubbens hjemmeside på www.kbh-nord.dk
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Klubkalender 2018
Mandag d. 9. april
Kl. 19.00 til ca. 22.00

Rejseforedrag ved Anna le Dous
Sidste frist for tilmelding er d. 3. april.
Pris: medlemmer 25 kr. ikke-medlemmer 50 kr.

Mandag d. 4. juni
Kl. 11.00 til ca. 15.00

Marinemuseet, rundvisning og spisning
Sidste frist for tilmelding er d.28. maj.
Pris: medlemmer 100 kr. ikke-medlemmer 200 kr.

Mandag d. 10. september Om handicap og fordomme ved Tina Espander
Kl. 19.00 til ca. 22.00
Tina Espander er specialist i psykotraumatologi og klinisk psykologi. Bliv klogere på fordomme og hvordan vi
kan gøre os fri af dem.
Sidste frist for tilmelding er d. 2. september.
Pris: medlemmer 50 kr. ikke-medlemmer 100 kr.
Mandag d. 19. november Julefrokost med underholdning
Kl. 17.30 til ca. 22.00
Mandag d. 18. februar
Kl. 18.00 til ca. 21.00

Generalforsamling

Tilmeldinger:

Til Jan Krogh Sørensen på tlf. 40 815645
eller via e-mail til: tilmelding@kbh-nord.dk

Adresse:

Omegavej 64, 9000 Aalborg. Hvor andet ikke fremgår.
Der er et lille antal parkeringspladser foran og bag bygningen. Desuden er der parkeringsmuligheder ved de
omkringliggende boliger. Du kan også holde langs vejkanten på Deltavej (på den anden side af Svalegårdsvej).

Firmaer & foreninger med støttemedlemsskab
BPA Nord: www.bpa-nord.dk
BPA Support: www.bpasupport.dk
BPA Pension: www.BPA-pension.dk

DUOS: www.DUOS.dk
Faircare: www.faircare.dk
LOBPA: www.lobpa.dk
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