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Virum, den 16. februar 2019 

 
 

 
Referat af generalforsamling tirsdag den 5. februar 2019 i Støtteforenin-
gen for udviklingshandicappede 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 

 
 
14 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 
 
 
Formanden, Kurt Bengtsen bød velkommen. 
 
 
 
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 ud-
sendt pr. brev eller mail med den i vedtægterne fastsatte tidsfrist. 
 
 
ad 2. Valg af referent 
Dirigenten foreslog sekretær Jane Mona Pedersen som referent. 
 
Jane Mona Pedersen blev valgt som referent. 
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ad 3. Formandens beretning 
Kurt Bengtsen aflagde formandens beretning for det forgangne år og nævnte følgende: 

• Bestyrelsen har i 2018 holdt 4 bestyrelsesmøder 

• Foreningen har 73 medlemmer og 1 æresmedlem. Medlemstallet har stabiliseret sig, 
hvor det i en årrække har været faldende. Hvert år deltager repræsentanter for besty-
relsen i et forældremøde på Sorgenfriskolen ved skoleårets start. Her orienteres om for-
eningen og foreningens arbejde. Det har de seneste år udmøntet sig i tilgang af nye 
medlemmer. Pårørende til børnene på Sorgenfriskolen er netop foreningens målgruppe 

• I samarbejde med Magneten blev lavet et nyt tiltag, idet der for første gang blev afholdt 
et informations- og dialogmøde med brugere og pårørende til brugere af Støttecentret 
Magneten. Målet er at styrke samarbejdet mellem forældre/pårørende og Magnetens 
personale. Her blev blandt andet orienteret om støttecentrets udvidede åbningstid, op-
prioritering af afholdelse af ture, der tager sigte på, hvor stor brug for struktur den en-
kelte deltager på turen har. Alt i alt et vellykket møde, som der arbejdes på at gentage 

• I Magnetens regi afholdes hvert år i juni en uges succesrig sommerhøjskole med mange 
forskellige aktiviteter og stor deltagelse 

• På informations- og dialogmødet drøftede man også den nye persondataforordning. 
Målet med forordningen er at beskytte den enkelte borger mod misbrug af personlige 
data. På mødet blev fremlagt en samtykkeerklæring, som den enkelte bruger af Magne-
ten ville få fremlagt til underskrift. Pårørende til brugerne af Magneten satte stort 
spørgsmålstegn ved om brugeren ved, hvad der skrives under på. Det faldt flere pårø-
rende meget for brystet, at pårørende til brugeren kunne anføres under punktet ”An-
dre” på erklæringen. Mødets formål var også at få klarlagt en forventningsafstemning, 
så misforståelser undgås. Mange relevante problemstillinger blev vendt. Det kunne også 
konstateres, at forældre/pårørendes behov er forskellig. Der er også forskel på, om bor-
geren bor i egen bolig eller bor i et botilbud. Bestyrelsen arbejder videre med indholdet 
til et nyt informations- og dialogmøde – og modtager gerne indspil og forslag hertil fra 
foreningens medlemmer 

• Årligt skal der holdes et handleplansmøde, hvor borger, den kommunale sagsbehandler, 
hjemmevejleder og eventuelle pårørende deltager. Kommunens handleplan har fokus 
på de overordnede målsætninger for borgeren. Efterfølgende udarbejdes en pædago-
gisk handleplan med flere detaljer om, hvordan målene skal udføres 

• Foreningens blad udsendes 4 gange om året. Indholdet er dels information dels social-
politiske problematikker. I bladet tilstræber bestyrelsen også at synliggøre og informere 
om tilbud til foreningens målgruppe 

• Støtteforeningen er repræsenteret ved Morten Dresling i Handicaprådet. Foreningen 
har gennem mange år haft en fast plads, men jævnligt må foreningen kæmpe for at 
bevare denne plads. Sidst ville politikerne reducere antal medlemmer i rådet, hvilket 
bevirkede, at Danske Handicaporganisationer, hvis repræsentanter oftest ikke er bosid-
dende i Lyngby-Taarbæk kommune og derfor ikke har tilstrækkelig viden til at varetage 
foreningens målgruppes interesser, ville overtage alle pladser i rådet. Heldigvis har for-
eningen opbakning fra mange politikere i kommunalbestyrelsen, så ved en skriftlig hen-
vendelse til politikerne lykkedes det at bevare foreningens plads i Handicaprådet 

• Foreningen deltog også i et møde arrangeret af Lyngby-Taarbæk kommune med over-
skriften ”Hvordan får vi udsatte borgere ind i idrætsfællesskaberne”. Limone er et 
idrætstilbud til ressourcesvage personer 

• I løbet af året tog foreningen initiativ til at påpege behovet for en tryghedsskabende 
foranstaltning i form af døgndækning i første omgang på botilbuddet Caroline Amalie. 
Behovet for en tilsvarende ordning i botilbuddet Åbrinken vil blive afklaret. Det skal in-
den for kort tid afholdes et evalueringsmøde 
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• Retssikkerheden for foreningens målgruppe er under pres, hvilket kan ses af, at 30-50 
pct. af afgørelser, der ankes, bliver sendt tilbage til kommunerne til fornyet behandling. 
Det er fx vigtigt at vide, at en ændring af en tildelt bevilling skal varsles med 14 ugers 
frist 

• Foreningen har fulgt to meget omtalte sager i lokalaviserne om samarbejdsvanskelighe-
der på botilbuddet Christian Xs Alle og Sorgenfriskolens venteliste 

• I november afholdt foreningen det succesfulde bankospil 

• Næste år har foreningen 25-års jubilæum. Bestyrelsen arbejder på et arrangement for 
foreningens medlemmer og vil søge forskellige fonde for at få det op at stå 

 
 
På baggrund af formandens beretning blev der spurgt ind til planerne for oprettelse af et pleje-
hjem til udviklingshandicappede demente borgere. Morten Dresling oplyste, at det ikke har væ-
ret drøftet i Handicaprådets regi, men at det naturligvis kan tages op. Linda Niebuhr oplyste, at 
placeringen af botilbuddet Seniorhuset ved plejehjemmet Baunehøj netop var med henblik på, 
at der kunne trækkes på plejehjemmets ressourcer i tilfælde af demens hos beboere i Seniorhu-
set. Formanden oplyste, at problemet jævnligt drøftes med Støttecentret Magneten. Opførelse 
af et specialiseret plejehjem for udviklingshandicappede demente borgere vil være meget be-
kosteligt for den enkelte kommune, så det overvejes om en løsning kan findes på tværs af kom-
munerne. 
 
Herefter blev formandens beretning taget til efterretning. 
 
 
ad 4. Forelæggelse af regnskab 
Kasserer Elsebeth Thomsen aflagde foreningens regnskab for 2018. 
 
Nævnte blandt andet, at  

• foreningen med stor tak i 2018 har modtaget et legat fra Danske Banks Lyngby Fonden 
til støtteforeningens bankospil for medlemmerne 

• trykning og udsendelse af bladet er ret omkostningstungt og 

• foreningen har oprettet MobilePay. Dette medfører en stigning i udgifterne til bankge-
byrer, da foreningen pålægges et gebyr på 0,75 kr. pr. transaktion 

 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Dirigenten takkede Elsebeth for hendes store arbejde med at holde styr på foreningens øko-
nomi. 
 
 
ad 5a. Valg af bestyrelsesmedlemmer iht. vedtægternes § 4 
Bestyrelsen består af mindst fem og højst syv medlemmer. Bestyrelsen har p.t. seks medlem-
mer. I år er tre af bestyrelsens seks medlemmer på valg. Der er Linda Niebuhr, Elsebeth Thomsen 
og Morten Dresling. Alle tre er villige til at modtage genvalg. 
 
Ingen andre ønskede at stille op til valg til bestyrelsen. 
 
Linda Niebuhr, Elsebeth Thomsen og Morten Dresling blev genvalgt. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter generalforsamlingen. Mødet er fastsat til 
tirsdag den 12. marts 2019. 
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ad 5b. Valg af suppleanter 
Hvert år på generalforsamlingen skal vælges mindst to og højst tre suppleanter. P.t. er valgt tre 
suppleanter. De nuværende suppleanter er Peter With, Lars Svendsen og Majbrit Pedersen. Alle 
tre er villige til at modtage genvalg. 
 
Ingen andre ønskede at stille op til valg som suppleant til bestyrelsen. 
 
Peter With, Lars Svendsen og Majbrit Pedersen blev genvalgt som suppleanter. 
 
 
ad 5c. Valg af revisor 
Hvert år på generalforsamlingen skal vælges en revisor. Bestyrelsen foreslog John Aalling til gen-
valg. 
 
Ingen andre ønskede at stille op til valg som revisor. 
 
John Aalling har meddelt, at han er villig til genvalg. 
 
John Aalling blev genvalgt. 
 
 
ad 6. Behandling af indkomne forslag 
Dirigenten konstaterede, at der ikke var modtaget forslag til behandling. 
 
 
ad 7. Fastsættelse af kontingent 
Kontingentet er kr. 175. 
 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. 
 
Kontingentet blev vedtaget til uændret kr. 175. 
 
 
ad 8. Eventuelt 
Det blev oplyst, at der har været afholdt en temadag i Ballerup arrangeret af ”Pårørende i Dan-
mark”. Der havde været flere rigtig gode indlæg og nogle workshops. På temadagen var det 
kommet frem, at man i EU-regi arbejder for at indføre 5 pårørendedage om året til pårørende 
til ægtefæller, der bliver syge. 
 
Det kom også frem, at 15 kommuner herunder Lyngby-Taarbæk kommune har ansat en pårø-
rendevejleder. Det blev foreslået at undersøge, hvem denne vejledning henvender sig til. På 
baggrund af denne undersøgelse tages det op i bestyrelsen. 
 
Der blev henvist til en artikel i Kristeligt Dagblad om, at færre og færre virksomheder ansætter 
handicappede. Ligesom der i TV2 har været fokus på, at ansatte i virksomheder har svært ved at 
arbejde sammen med handicappede. 
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Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 21.10. 
 
 
 
 
 
 

Peter With Kurt Bengtsen 
Dirigent Formand 

 


