Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland

Nr. 3  maj 2015
 nyhedsbrev@kbh-nord.dk

Sommerudflugt
Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00
I år er klubbens sommerudflugt henlagt til Lille vildmosecentret, hvor vi både får en
god frokost og en guidet rundtur. Vi er sikre på at det bliver en god dag og en stor
naturoplevelse. Læs mere om centret på www.lillevildmosecentret.dk
Dagen program:
Kl. 11.30 – 12.00
Kl. 12.00 – 13.00
Kl. 13.00 – 15.00
Kl. 15.00 – 16.00

Ankomst
Frokost i Cafeen: Vildtgryde inkl. en øl/vand
Besøg i centrets udstilling inkl. Biograf
Guidet togtur med Tørvetoget (vi opdeles i to hold)
Kaffe og lun kringle i Cafe Soldug

Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, Dokkedal 9280 Storvorde
Pris for medlemmer kun 150 kr. og for ikke medlemmer 225 kr.
Tilmelding: e-mail tilmelding@kbh-nord.dk. Jan Krogh Sørensen tlf. 40 815645 eller
i klubbens facebookgruppe.
NB! Tilmelding er kun gældende ved samtidig indbetaling til klubbens bankkonto:
5941 0716 878 724 – husk, skriv dit navn, adresse og mobilnr. i indbetalingen.
Vi skal have din tilmelding og betaling senest den 5. juni 2015.
Vi ser frem til en hyggelig dag, sammen med mange af klubbens medlemmer.
De bedste sommerhilsner
Bestyrelsen
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Kære medlem
Sidst i marts afholdt vi det absolut sidste arrangement på Kærby Hvilehjem. Det var
vemodigt, at skulle lukke og slukke der for sidste gang, for hold da op, hvor har det
lokale været ramme om mange gode oplevelser i de forløbne 10 år.
Men, når man lukker en dør, åbnes som bekendt en anden, med nye muligheder til
følge. Vi har endnu kun haft et arrangement i de nye rammer på Omegavej, men det
blev en god oplevelse. Det er gode lokaler til vores formål og vi glæder os til de
kommende arrangementer dernede.
Om ikke så længe mødes vi forhåbentlig til sommerudflugten. Ud over samværet
med jer og den gode mad, glæder jeg mig til rundvisningen på Vildmosecenteret
som arrangementsudvalget har bestilt til os.
Lotte Mørkhøj, formand

Husk at melde afbud!
Vi ser desværre i stigende grad, at medlemmer melder
sig selv og måske flere hjælpere til et klubarrangement, for så at blive væk uden afbud.
Klubben har stor forståelse for, at man kan blive forhindret også med kort varsel. Men, vi vil bede jer huske på, at det også koster penge at købe kage mv.
Hvert eneste gang vi har spild, på grund af vi kar købt
ind til medlemmer der bare udebliver, svarer det til at
smide penge direkte ud af vinduet.
Vi vil meget hellere bruge klubbens begrænsede midler til glæde for medlemmer, end til glæde for renovationen. Så, vær rare at huske afbud!
Aktivitetsudvalget vil fremover gerne udsende en smspåmindelse op til klubbens arrangementer, og vil derfor tilstræbe at få et mobilnummer ved tilmelding.

Besøg klubbens hjemmeside på www.kbh-nord.dk
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Merudgifter
Siden finanskrisen er det ikke blevet lettere for brugere at
få dækket de handicapbetingede merudgifter. Det er uanset
om det er de personlige merudgifter eller de omkostninger
der er knyttet til BPA-ordningen. Trods det Ankestyrelsen
har gjort klart, at merudgifterne alene skal sandsynliggøres
går nogle kommuner fortsat vidt med deres krav om dokumentation.
De der oftest bliver bedt om at skulle dokumentere
dette og hint er de praktiserende læger. Og det sker, at
de af uvidenhed og måske irritation over at skulle bruge
tid på et i deres øjne ”dumt” spørgsmål, utilsigtet kommer til at svare til ugunst for deres patients merudgiftssag.
Vores søsterklub i midt- og sydjylland, Bruger & Hjælper
Gruppen, har udarbejdet en generel skrivelse til praktiserende læger. Den er utrolig god og forklarer, hvorfor det er
vigtigt, at lægen svarer præcist på sagsbehandleres spørgsmål Desuden hvorfor de bør kontakte patienten, når de stilles et spørgsmål som de ikke forstår baggrunden for. Vi har
fået lov til at bruge brevet og sender det gerne.
En af de omkostninger som nogle brugere stadig ikke får dækket, er det årlige eftersyn af liften på bilen. Det er selv om arbejdsmiljølovgivningen giver os pligt til eftersynet, ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om Anvendelse af tekniske hjælpemidler. Det er det sammen regelsæt som forpligter os
til det årlige eftersyn af vores loftlifte, gulvlifte mv. Sidstnævnte eftersyn sker i
mange tilfælde automatisk, fordi sagsbehandleren der bevilgede liften ikke har været opmærksom på, at eftersynspligten tilfalder den der har hjælpernes arbejdsgiveransvar.
Klubben har fået en udtalelse fra Arbejdstilsynet som kan bruges hvis sagsbehandleren ikke mener det årlige eftersyn er en arbejdsmiljøbetinget omkostning relateret til BPA-ordningen.
Er du medlem i klubben, kan du kontakte en fra bestyrelsen og få udtalelsen fra
arbejdstilsynet og / eller lægebrevet tilsendt.

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland
Løvenborgparken 151  9400 Nørresundby
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Besøg af Handy Wear og Sahva
Mandag, den 23. marts afholdt vi det allersidste arrangement i de kendte lokaler på
Kærby Hvilehjem.
Det handlede om påklædning – tøj og sko. Firmaerne Handy Wear og Sahva fremviste eksempler på bukser og nederdel til kørestolsbrugere. Også flere muligheder for
overtøj i forskellige faconer og materialer blev præsenteret. Tøjet var også interessant for hjælpere der arbejder hos brugere hvor påklædning udfordrer arbejdsmiljøet.
Fra Sahva fik vi en grundig orientering om mulighederne for standard og individuelt
fremstillede fodtøj.
Spørgelysten var stor og stemningen som så ofte – hyggelig.

Besøg klubbens hjemmeside på www.kbh-nord.dk
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Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland
Løvenborgparken 151  9400 Nørresundby
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”Indvielsen” af lokalet på Omegavej
Tiden, hvor klubben afholdt de fleste arrangementer på Kærby Hvilehjem er som
bekendt slut.
Den 27. april kunne vi så i smilende forårssol se på de for os nye lokaler i Seniorhuset
på Omegavej. Det er rummelige, lyse, venlige og imødekommende lokaler.
Der er for tiden ikke de store nyheder på BPA-fronten, så i stedet for dette indslag
udvekslede vi forskellige erfaringer fra vores hverdag i den hyggelige stemning og
med en god kage til kaffen. Inden aftenen var ovre havde vi udsigt til en regnbue –
lad os ønske mange gode oplevelser på Omegavej.

Besøg klubben på facebook
Klubben har en gruppe på facebook. Den er velbesøgt, også
af gæster udefra. Der er både erfaringsudvekslinger og informationer om brugere og hjælperes ret og pligt.
Gruppen hedder ”Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland”.
Det er også på facebook eller på hjemmesiden du finder de
friskeste nyheder om BPA.

Besøg klubbens hjemmeside på www.kbh-nord.dk
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Hvad skal vi lave i 2016?
Tiden nærmer sig for, at bestyrelsen skal til at lave aktivitetskalender for 2016, de
faste punkter generalforsamling, sommertur og julefrokost, kommer sikkert med til
næste år, men hvor skal sommerturen gå hen? Hvem skal underholde til julefrokosten? Og hvilke andre arrangementer skal vi afholde og hvor mange?
Det kan være svært at blive ved med at finde på gode ideer, og derfor kunne det
være rart med input fra vores medlemmer. Har du en god ide til et arrangement,
som du mener kunne være relevant for klubben, eller har du hørt om en foredragsholder, som du mener kunne være noget for os med BPA. så sig endelig til.
Det kunne jo også være at du selv ligger inde med en god historie, eller en erfaring
/ viden, som du ønsker at dele med os andre. Det behøver ikke være noget som kan
dække en hel aftens ”underholdning”. Det kan også bare være et lille indlæg på en
mødeaften.
Vi ser frem til at modtage dine gode ideer, så vi kan have endnu et spændende år i
klubben. Send dine forslag til bestyrelsen@kbh-nord.dk eller ring til en af os i bestyrelsen.

Adresselisten
Formand Lotte Mørkhøj

lm@kbh-nord.dk

tlf. 4240 1715

Næstformand Bodil Hovmark

hovmark.olsen@mail.dk

tlf. 2946 8840

Sekretær Jan Krogh Sørensen

pjank@stofanet.dk

tlf. 4081 5645

Kasserer Jan Pedersen

kasserer@kbh-nord.dk

tlf. 2940 5545

Bestyrelsesmedlem Ina Nygaard ihnygaard@gmail.com

tlf. 2290 1337

Suppleant Lis Kristensen

lk@kbh-nord.dk

tlf. 4059 4622

Bjarne Nygaard

glasknuseren@sol.dk

tlf. 2240 5081

Julie Væver -

julie_waever@hotmail.com

tlf. 2215 1137

Mail til bestyrelsen samlet

bestyrelsen@kbh-nord.dk

Tilmelding til arrangementer

tilmelding@kbh-nord.dk

Klubbens hjemmeside

www.kbh-nord.dk

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland
Løvenborgparken 151  9400 Nørresundby
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Besøg klubbens hjemmeside på www.kbh-nord.dk

