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Virum, den 22. februar 2017 

 
 

Referat af generalforsamling tirsdag den 7. februar 2017 i Støtteforenin-
gen for udviklingshæmmede i Lyngby-Taarbæk Kommune 

 
 

Generalforsamlingen blev holdt i Frivilligcentret, Rustenborgvej 2A, 2800 Kgs. Lyngby. 
 
 
DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
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 

 
 
11 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 
 
 
Formanden, Kurt Bengtsen havde forfald pga. sygdom. I hans sted bød næstformand, Linda 
Niebuhr velkommen. Det er anden gang, generalforsamlingen blev holdt i Frivilligcentret. 
 
Kasserer Elsebeth Thomsen og bestyrelsesmedlem Morten Dresling deltog ikke. Begge var 
bortrejst. 
 
 
ad 1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Peter With. 
 
Peter With blev valgt til dirigent. 
 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var ind-
kaldt med de i vedtægterne fastsatte tidsfrister. 
 
 
ad 2. Valg af referent 
Dirigenten foreslog Jane Mona Pedersen som referent. 
 
Jane Mona Pedersen blev valgt til referent. 
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ad 3. Formandens beretning 
Linda Niebuhr aflagde på formanden Kurt Bengtsens vegne formandens beretning for det for-
gangne år og nævnte følgende: 

• Der har været afholdte 4 bestyrelsesmøder og i forbindelse hermed er udsendt 4 blade 
til foreningens medlemmer 

• Bestyrelsen har drøftet bestyrelsens sammensætning og finder, at det vil være ønsk-
værdigt med en bredere bestyrelse, der dækker målgruppen bredere end tilfældet er 
på nuværende tidspunkt 

• På sidste generalforsamling blev John Aalling valgt som revisor og deltager i bestyrel-
sens møder i det omfang, det er muligt for ham 

• Foreningen varetager medlemmernes og borgernes behov og repræsentanter for be-
styrelsen holder derfor med jævne mellemrum møder med lederen og en medarbejder 
fra Magneten 

• Repræsentanter for bestyrelsen har ligeledes deltaget i forældremødet på Sorgenfri 
Skolen ved skoleårets start 

• Foreningen følger med i lovgivningen, der ofte udmøntes i besparelser. Det af Folke-
tinget vedtagne indsatskatalog – hvor retsprincip ændres til et skønsprincip – kan give 
anledning til bekymring 

• Førtidspensionsreformen, hvor borgere under 40 år i hovedreglen ikke kan få tilkendt 
førtidspension var ikke rimelig set i forhold til vores målgruppe. Dette princip er da og-
så ændret, så der nu kan tilkendes pension, når der er tale om vedvarende funktions-
nedsættelse 

• I 2016 har bestyrelsen set sig nødsaget til at nedlægge Lørdagsklubben, der startede i 
2000, som et tilbud til børn, der ikke har de klubtilbud, som børn i almindelighed har 

• Kommunen har udarbejdet et ydelseskatalog for 2016 for socialpædagogisk støtte på 
ferie mv. Der er mulighed for pædagogisk støtte til 5 dages ferie i Danmark. Tidligere 
ulovlig opkrævet betaling for pædagogisk støtte i ferier skal betales tilbage til brugerne 

• Handicaprådets arbejde spænder vidt indenfor alle områder af handicappolitikken. 
Foreningen har en fast plads i rådet. På møderne orienteres bl.a. om tilsynsrapporter-
ne fra Det Sociale Tilsyn. I rapporten for Magneten er der foreslået, at der udarbejdes 
et mere detaljeret budget for de enkelte botilbud 

• Der har været holdt en workshop om Handicappolitikken med bred repræsentation af 
interesserede på handicapområdet 

• Kommunen har bevilget 500.000 kr. til en forundersøgelse for opførelse af en multihal 
ved Sorgenfri Skolen 

• Det er en god ide at holde sig orienteret ved besøg på kommunens hjemmeside 

• I 2017 er der valg til kommunalbestyrelsen. Foreningen forventer derfor at holde et 
vælgermøde kort før valget 

 
Efter beretningen opfordrede dirigenten til en debat om punkter i formandens beretning. 
 
Et medlem pointerede, at førtidspensionsreformens bestemmelse om, at førtidspension ikke 
kunne tildeles før det fyldte 40. år var urimelig i forhold til foreningens målgruppe. Det er så 
absolut rimeligt, at denne bestemmelse er blevet lempet for foreningens målgruppe. 
 
Endvidere blev det påpeget, at foreningens målgruppe ikke har råd til at bo i de nuværende 
botilbud, når de bliver folkepensionister. Forhøjelsen af folkepensionsalderen er i denne sam-
menhæng godt for foreningens målgruppe. Det er nødvendigt at få fat i politikerne. Dette er 
også sket ved vælger- og midtvejsmøder, hvor alle partier velvilligt er mødt op. Der er dog 
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grund til at være bekymret i forhold til forvaltningen, der skal udmønte kommunalbestyrelsens 
beslutninger. 
 
I forhold til tilgang af medlemmer og dermed en ønskværdig ændring af bestyrelsens sammen-
sætning blev det påpeget, at forældre til små børn har meget se til i dagligdagen – og især 
forældre til et handicappet barn. For forældre kan det som følge af inklusion i skolerne være 
en kamp at få plads på Sorgenfri Skolen til et handicappet barn. Det er uforståeligt, at der ikke 
har været større interesse for Lørdagsklubben, end tilfældet var. Det er en udfordring for han-
dicappede børn, at der ikke er mulighed for de samme fritidstilbud, som andre børn har. Det 
må konstateres, at forældre ofte har svært ved at erkende deres barns handicap. 
 
Et medlem foreslog, at foreningen afholder nogle temamøder på eksempelvis på Sorgenfri 
Skolen. Et andet medlem påpegede, at det var pågældendes opfattelse, at såvel Sorgenfri Sko-
len som støtteforeningen gør meget, men at der ikke er respons fra forældrene. I den forbin-
delse blev det påpeget, at Sorgenfri Skolen tidligere har været drivkraft for at afholde møder 
om fællesudfordringer for forældre til handicappede børn fra flere skoler, men at dette tiltag 
er gledet ud igen på grund af manglende tilslutning. Støtteforeningen havde i forbindelse med 
opstarten af foreningen etableret undergrupper, der mødtes for at netværke om de udfordrin-
ger, der er i at have et handicappet barn. Der var pæn tilslutning i starten, men interessen for 
at deltage begyndte hurtigt at aftage, og til sidst blev grupperne nedlagt. Et medlem foreslog, 
at der blev oprettet en facebookgruppe kun for forældre til handicappede børn i Lyngby-
Taarbæk kommune. 
 
Efter disse bemærkninger blev beretningen taget til efterretning. 
 
 
ad 4. Forelæggelse af regnskab 
I kasserer Elsebeth Thomsens fravær aflagde foreningens revisor John Aalling foreningens 
regnskab for 2016. 
 
Et medlem foreslog, at foreningen søger tilskud fra § 18-midlerne, hvor der årligt er ca. 1 
mio.kr. til uddeling til frivilligt arbejde. Eventuelt tildelte midler kunne anvendes til formidling 
af ledsagelse på ture for foreningens målgruppe. 
 
Der blev stillet forslag om en ændret og mere overskuelig opstilling af regnskabet. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
 
ad 5a. Valg af bestyrelsesmedlemmer iht. vedtægternes § 4 
I ulige år er tre bestyrelsesmedlemmer på valg på generalforsamlingen. I år er Linda Niebuhr, 
Elsebeth Thomsen og Morten Dresling på valg. 
 
Der var ingen, der ønskede at stille op til valg. 
 
Linda Niebuhr var villig til genvalg. Elsebeth Thomsen og Morten Dresling havde meddelt inden 
generalforsamling, at de var villige til at modtage genvalg. 
 
Linda Niebuhr, Elsebeth Thomsen og Morten Dresling blev genvalgt. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter generalforsamlingen. 
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ad 5b. Valg af suppleanter 
Hvert år på generalforsamlingen skal vælges to suppleanter. De nuværende suppleanter er 
Peter With og Birgit Eilertsen. 
 
Ingen ønskede at stille op til valg, da Peter With og Birgit Eileretsen stillede op til genvalg. 
 
Peter With og Birgit Eilertsen blev genvalgt. 
 
 
ad 5c. Valg af revisor 
Hvert år på generalforsamlingen skal vælges en revisor. Bestyrelsen foreslog John Aalling til 
genvalg. 
 
Ingen ønskede at stille op til valg. 
 
John Aalling var villig til genvalg. 
 
John Aalling blev genvalgt. 
 
 
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 
Et medlem forespurgte, hvor mange medlemmer foreningen har for nuværende. Hertil oplyste 
Jane Mona Pedersen, at der var 70 betalende medlemmer i 2016. 
 
Det blev påpeget, at medlemmernes interesse for deltagelse i generalforsamlingen ikke er stor, 
da kun 11 medlemmer ud af 70 er mødt op. For at få flere til at komme, har bestyrelsen for-
søgt sig med afholdelse af foredrag i forbindelse med generalforsamlingen. Der har været god 
deltagelse til foredragene, men det har ikke bevirket, at medlemmerne har deltaget i general-
forsamlingen. 
 
Linda Niebuhr bemærkede, at der i 2016 også havde været afholdt det sædvanlige banko. Det 
var desværre ikke nævnt i beretningen. Opbakningen til dette arrangement i 2016 var mindre 
end tidligere år. Der kom kun ca. halvdelen af, hvad der plejer at komme til bankospillet. 
 
Der blev orienteret om, at Magneten har fået ny leder. Foreningen arbejder for, at der opret-
tes en pårørenderåd i de enkelte botilbud. 
 
Det blev påpeget, at ledsagerkort kan søges af alle hos Danske Handicaporganisationer. 
 
Der var ikke mere til drøftelse. 
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Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 19.15. 
 
 
 
 
 
 

Peter With Linda Niebuhr 
Dirigent Næstformand 

 
 


