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Virum, den 1. marts 2020 

 
 

Referat af generalforsamling tirsdag den 4. februar 2020 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 

 
 
I generalforsamling deltog 11 medlemmer, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter. 
Derudover deltog 2 pårørende til bestyrelsesmedlemmer 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: 

• 2019 har været et stabilt år med positive initiativer og oplevelser. Bestyrelsesmedlem-
merne har taget ansvar for de poster og opgaver, den enkelte har påtaget sig. 

• Bestyrelsen arbejder for løbende at gøre sin indflydelse gældende og påvirke politiske 
beslutninger i forhold til foreningens målgruppe og pårørende. 

• Skabe netværk til relevante institutioner fx Magneten og Sorgenfriskolen. 

• Indgå i samarbejde med Magneten om et dialogmøde for borgere, forældre/pårørende 
og personale i Magneten. Mødets formål er at dele erfaringer om Magnetens aktiviteter, 
rolle/kompetencefordeling mellem forvaltning/Magneten, andre samarbejdspartnere 
fx Jobcentret, udredning og opblødning af tavshedspligten i henhold til GDPR og tildeling 
af ydelser til den enkelte borger. 

• Afholdt Midtvejsmøde med politikerne som opfølgning af de handicappolitiske emner, 
der blev drøftet på vælgermødet umiddelbart før kommunalvalget i 2017. 

• Afholdt det altid succesfulde bankospil. Modtog 2.500 kr. fra Danske Banks Lyngbyfond. 

• I 2020 har foreningen 25-års jubilæum og har i den forbindelse søgt forskellige fonde. 
Foreningen har modtaget 7.000 kr. fra Johannes Fog Fonden. 

• Foreningen er repræsenteret i Handicaprådet, hvor foreningen er tildelt en fast plads. 
Foreningen har afgivet flere høringssvar i Rådet. 

• Handicaprådet havde i oktober måned taget initiativ til et møde med Det Sociale Tilsyn 
i Hovedstaden, der fører tilsyn med institutionerne og godkender nye institutioner. Til-
synet kan også inddrage godkendelse af en institution/et tilbud, men der skal meget til, 
før det sker. I invitationen havde Handicaprådet opstillet tre spørgsmål. Fanger tilsynet, 
når det går skævt på en institution? Er det muligt for politikerne – ud fra rapporten – at 
se om noget er galt? Er rapporterne gode arbejdsredskaber for institutionerne? 

• Foreningen indstillede Stadscafeen som modtager af Handicaprådets Handicappris 
2019. Indstillingen blev fulgt, og det var spændende at deltage i overrækkelsen af prisen 
til et meget stolt personale på Stadscafeen. 

• På grundlag af et flot stykke arbejde lykkedes det at få etableret tryghedsvagt på botil-
buddene Åbrinken og Caroline Amalie. 

 
På baggrund af formandens beretning kom det frem, at det kan gå meget galt, hvis der er util-
fredshed med et tilbud. Med udgangspunkt i en konkret sag kom det frem, at Tilsynet Ikke har 
bemyndigelse til at fyre en leder. I samme forbindelse blev det drøftet, hvad der var tilsynets 
ansvar og driftsherrens (kommunens) ansvar. 
 
Der blev udvekslet erfaringer om anbefaling af værgemål, hvis en borger ikke forstår konsekven-
serne af at indgå skriftlige økonomiske aftaler. Værgemål kan iværksættes med domstolenes 
mellemkomst, hvis en borger modsætter sig et værgemål. 
 
Der blev spurgt ind til den informationsbrochure om Magneten, der blev besluttet på Dialogmø-
det. Brochuren udarbejdes af Magneten og dens brugere samt formanden fra Støtteforeningen, 
og skal oplyse nye forældre om tilbud i såvel Magneten som Støtteforeningen. Arbejdet med 
brochuren pågår. 
 
Af nye tiltag i 2020 blev nævnt ansættelse af en pårørendevejleder i kommunalt regi. 
 
Der blev opfordret til at komme med ideer til jubilæumsfesten, der afholdes senere i 2020.  
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Sluttelig blev det oplyst, at der er oprettet en lukket facebook-gruppe, der hedder ”Støttefor-
eningen for udviklingshandicappede”. Gruppen er oprettet med henblik på udveksling af erfa-
ringer mellem gruppens medlemmer. Foreningens målgruppe er elever og forældre/pårørende 
på Sorgenfriskolen og andre skoler med tilbud til børn med særlige behov. Der er endnu ikke 
meget liv i gruppen, og det blev drøftet, hvordan den kan få flere medlemmer med. Morten 
Dresling kontakter skolelederen på Sorgenfriskolen, Axel Duckert. Linda Niebuhr kontakter Sor-
genfriskolens Venner. 
 
Herefter blev formandens beretning taget til efterretning. 
 
 
ad 4. Forelæggelse af regnskab 
Kasserer Elsebeth Thomsen aflagde foreningens regnskab for 2019. 
 
Nævnte blandt andet, at bestyrelsen gennem årene har været meget omkostningsbevidste, hvil-
ket har gjort, at foreningen har en formue på kr. 23.441. Bestyrelsen har besluttet, at aftalen om 
MobilePay opsiges, da MobilePay bruges i et meget begrænset omfang, og at der skal betales et 
månedligt gebyr på 49 kr. plus 0,75 kr. pr. transaktion, da der er tale om et erhvervsabonnement. 
 
Foreningen har 72 medlemmer. 
 
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 Kurt Bengtsen, Jane Mona Pe-
dersen og Birgit Eilertsen. Alle tre er villige til at modtage genvalg. 
 
Ingen andre ønskede at stille op til valg til bestyrelsen. 
 
Kurt Bengtsen, Jane Mona Pedersen og Birgit Eilertsen blev genvalgt. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter generalforsamlingen. Mødet er fastsat til 
onsdag den 11. marts 2020. 
 
 
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. Pe-
ter With og Majbrit Pedersen er villige til at modtage genvalg. 
 
Ingen andre ønskede at stille op til valg som suppleant til bestyrelsen. 
 
Peter With og Majbrit Pedersen blev genvalgt som suppleanter. 
 
Formanden takkede Lars Svendsen for hans indsats som suppleant til bestyrelsen. 
 
 



Side 4 af 4 

 

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 påpeget, at bestyrelsen gerne ser, at der kommer flere medlemmer til generalforsam-
ling og andre arrangementer. 
 
Når unge flytter hjemmefra, er det vigtig, at det afklares, hvad den unge kan. Dette understøttes 
med et STU-forløb med botræning fx ved ophold på en efterskole. Politikerne var på midtvejs-
mødet overraskede over, at der var flere tilhørere, der bemærkede, at der var sket besparelser 
på dette område. Morten Dresling spørger til STU-forløb på det næste møde i Handicaprådet. 
 
 
 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 21.05. 
 
 
 
 

Peter With Kurt Bengtsen 
Dirigent Formand 

 


