
Virum den 25. februar 2016

Referat af generalforsamling tirsdag den 2. februar 2016 i Støtteforenin
gen for udviklingshæmmede i Lyngby-Taarbæk Kommune

Generalforsamling blev holdt i Frivilligcentret, Rustenborgvej 2A, 2800 Kgs. Lyngby

Til stede: 18 medlemmer

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valgafreferent
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af regnskab
5.a Valg af bestyrelsesmedlemmer iht. vedtægternes § 4
5.b Valg af suppleanter
5.c Valg af revisor
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Eventuelt

Formanden, Kurt Bengtsen bød velkommen.

ad i - Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Peter With.

Peter With blev valgt til dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var ind
kaldt med de i vedtægterne fastsatte tidsfrister.

ad2-Valgafreferent
Dirigenten foreslog Jane Mona Pedersen som referent.

Jane Mona Pedersen blev valgt til referent.
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ad 3 - Formandens beretning
Kurt Bengtsen aflagde beretning for det forgangne år og hæftede sig ved følgende:

• 2015 har været et spændende og arbejdsomt år
• I løbet af året er afholdt 4 bestyrelsesmøder. Kort efter hvert møde er foreningens blad

udsendt
• Foreningen har 73 medlemmer. Bestyrelsen har et ønske om flere medlemmer og gerne

medlemmer, der er pårørende til mindre børn og unge.
• Støttecentret Magneten er foreningens faste samarbejdspartner. Det er til stor gensidig

gavn, at der udveksles erfaringer med støttecentrets brugere og foreningens målgruppe
• På møderne med Støttecentret Magneten er drøftet rottesagen i Seniorhuset. Alle be

boere måtte fraflytte Seniorhuset til Feriecentret Sankt Helene i nogle måneder. For
eningen har rettet henvendelse til kommunen for at finde ud af ansvarsplaceringen. Der
ud over har foreningen efter henvendelse fra pårørende til beboere på Caroline Amali
evej, der efter afslutning af renovering af Caroline Amalie fik høje varmeregninger, der
omfattede de seneste 3 år, taget sagen op med støttecentret

• Foreningen har i det forløbne år afholdt tre arrangementer: Foredrag med Rene Nielsen
i forbindelse med den seneste generalforsamling, midtvejsmøde med kommunalpoliti
kerne og det traditionelle banko

• Ferie med pædagogisk ledsagelse er en sag, der har kørt i mere end et år. Det har skabt
dyb frustration. Der er ikke tilfredshed med det foreliggende kompromis. Kommunen
efterlever KL’s retningslinjer, dvs, ferie i 5 dage i Danmark. Dette gælder dog ikke bebo
ere i egen bolig

• Foreningens Lørdagsklub for børn mellem 7 og 14 år på Lundtofteskole kører fortsat
med stor succes. Klubben er oprettet, fordi der ikke er andre tilbud til vores målgruppe
i kommunen

• Handicaprådet, hvor foreningen har en fast plads, er Morten Dresling foreningens re
præsentant. Emner, der drøftes i Handicaprådet, spænder over hele handicapområdet.
I det forgangne år er der udarbejdet en handleplan på demensområdet. Foreningen har
gjort opmærksom på, at udviklingshæmmede skal med i handleplanen, da de har ganske
særlige behov ved udvikling af demens. Handicappolitikken er under revision. Der er tale
om såvel sproglige ændringer som stramninger

• Kommunens budget følger foreningen meget tæt. For 2016 har der ikke været væsent
lige besparelser på handicapområdet. Uanset handicappedes ligestilling med den øvrige
befolkning bevirker det, at der fortsat er brug for ekstra støtte. Arbejdsmarkedet er des
værre ikke så fleksibelt, som det kunne ønskes

• Førtidspensionsreformen bestemte, at der som hovedregel ikke kan bevilges førtidspen
sion før det fyldte 40 år, men der er langt fra 18 til 40 år for foreningens målgruppe. I et
enkelt tilfælde har foreningen støttet op om en sag om tildeling af førtidspension

• Til sidst et hjertesuk eller surt opstød om man vill Der er tiltagende og bureaukratiske
krav til frivillige foreninger ved fx leje/afmelding af lokaler. Alt skal klares over nettet,
men ofte er hjemmesiderne ikke helt på plads, når der indføres nye tiltag. Alt det nye
skulle gøre det nemmere for såvel foreninger som borgere, men det er ikke det indtryk
tiltagene efterlader

Efter beretningen opfordrede dirigenten til en debat om punkter i formandens beretning.

Et medlem påpegede, at kommunens serviceniveau ikke kan være lavere end servicelovens ram
mer.
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Til ferie med pædagogisk ledsagelse, hvor tilbuddet nu kun gælder beboere på bosteder, må der
konstateres en forringelse, da der tidligere ikke har været skelet til borgerens bopæl.

På demensområdet kan medicinering afhjælpe nogle af problemerne. Som nævnt i beretningen
er området med i kommunens handleplan om demens. Handicaprådet har været positivt med
hensyn til at handicappede skal stå i handleplanen. Seniorhuset har et samarbejde med det nær
liggende plejehjem, hvor der er en afdeling for demente. Der er tale om vigtig vidensdeling. Dog
er det et spørgsmål, om ressourcerne er tilstrækkelige for handicappede med demens. Støtte-
centret Magnetens budget er ikke reguleret siden 2009, selvom der siden 2009 er kommet 12
flere boliger. Det blev nævnt, at flere kommuner er gået sammen om at oprette botilbud til
handicappede med demens. Det er dog et problem at flytte handicappede med demens. En flyt
ning medfører utryghed hos den demente.

Et medlem påpegede, at rotteplagen i Seniorhuset havde bevirket, at beboerne havde været
genhuset i 11 uger på Feriecentret Sankt Helene i Tisvildeleje. Kommunen havde derfor indvilget
i, at nogle af beboerne blev hentet i taxa og kørt til Sandtoften for at arbejde. Beboerne skal
friholdes økonomisk ved genhusning.

Det blev også påpeget, at kommunen i lighed med mange andre kommuner foretager nedskæ
ringer, der gør, at der visiteres færre unge til den tre årige STU, hvor botræningstilbud er inklu
deret. Lyngby-Taarbæk kommune har tidligere været mere generøs i tilbuddene til handicap
pede i så henseende. Foreningen vil spørge ind til den nye praksis i Handicaprådet.

Den ekstra varmeregning til beboerne på Caroline Amalie omfattede bl.a. udtørring efter vand-
skade og varme i tomme boliger. Det er bemærkelsesværdigt, at det kun er de fire unge i botil
buddet Caroline Amalie, der har fået ekstra varmeregninger. De ældre beboere i det almene
byggeri har ikke fået tilsvarende varmeregninger.

Et medlem kunne oplyse, at husleje på botilbuddet Forkanten i Haslev (~ 107) trækkes som egen-
betaling i pensionen. På grund af krav fra Tilsynet skal bostedet nu levere kost og husholdning
for § 107-beboere, og det forventes, at egenbetalingen derfor sættes op.

Der blev spurgt mere ind til den pædagogiske ledsagerordning. Linda Niebuhr oplyste, at ord
ningen er taget op i Handicaprådet. Der vil snarest blive anmodet om en status om ordningen i
Handicaprådet, da det ikke har været muligt at få en tilbagemelding fra Handicaprådets for
mand. Den nuværende ordning bevirker, at brugerne ikke har mulighed for at spise frokost sam
men med sin pædagogiske ledsager på fx indkøbsture, hvilket er en kraftig og uforståelig forrin
gelse.

Efter disse bemærkninger blev beretningen taget til efterretning.

ad 4. Forelæggelse af regnskab
Foreningens kasserer Elsebeth Thomsen fremlagde det underskrevne regnskab for 2015 og gen
nemgik de enkelte poster i regnskabet.

Formanden Kurt Bengtsen bemærkede, at fremtidige ansøgninger om et legat fra Nordea kræ
ver, at der skal fremlægges dokumentation for udgifterne.
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Med hensyn til indbetaling af kontingent og da foreningen ikke har BetalingsService, blev det
foreslået, at der på næste års opkrævning af kontingent anføres en bemærkning om, at man i
sin netbank eller i banken opretter en fast årlig overførsel af kontingent til foreningen.

Regnskabet blev godkendt.

ad 5a. Valg af bestyrelsesmedlemmer iht. vedtægternes § 4
På generalforsamlingen i lige år er to bestyrelsesmedlemmer på valg, lår er Kurt Bengtsen og
Jane Mona Pedersen på valg. Begge er villige til at modtage genvalg.

Der var ikke andre, der ønskede at stille op til valg.

Begge blev genvalgt.

Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen.

ad 5b. Valg af suppleanter
På generalforsamlingen hvert år skal vælges to suppleanter. Peter With og Birgit Ellertsen, der
blev valgt sidste år, modtager genvalg.

Der var ikke andre, der ønskede at stille op til valg.

Begge blev genvalgt.

ad 5c. Valg af revisor
På generalforsamlingen hvert år skal vælges en revisor. Af indkaldelsen fremgår det, at Ion
Meyer modtager genvalg, men Ion Meyer har efterfølgende meddelt, at han alligevel ikke ønsker
at modtage genvalg.

Bestyrelsen foreslår John Aalling, der har en søn i Lørdagsklubben, vælges til revisor.

John AalIing blev valgt.

ad 6. Indkomne forslag
Dirigenten konstaterede, at der ikke var modtaget forslag til behandling.

ad 7. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet er 175 kr. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.

Kontingentet blev vedtaget til uændret kr. 175.

ad 8. Eventuelt
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Der var intet til drøftelse.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.25.

Peter With
Dirigent
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