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Formand:  
Kurt Bengtsen 
Skodsborg Strandvej 211 
2942 Skodsborg 
Tlf. 28 56 66 15 
Burda@get2net.dk 

 
 
Næstformand/redaktør: 
Linda Niebuhr 
Sølyst Strandpark 9 
2990 Nivå 
Tlf.: 26 22 92 13 
linda@sampro.dk 
 
 
Kasserer: 
Elsebeth Thomsen 
Bredesvinget  7 B 
2830 Virum 
Tlf: 21 64 63 28 
esthomsen@mail.tele.dk 
 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Morten Dresling 
Hjortekærsvej 15A 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 51 32  61 14 
dresling@webspeed.dk 
 

 
 

Sekretær: 
Jane Mona Pedersen 
Furesø Parkvej 11 
2830 Virum 
Tlf. 29 47 13 87 
hop-jmp@webspeed.dk 
 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Birgit Eilertsen 
eilertsen@mail.dk 
 

 
 
 
Suppleant: 
Peter With 
Åbrinken 101 
2830 Virum 
Tlf.: 21 78 40 21 
pakwith@gmail.com 
 
 
Suppleant: 
Majbrit Pedersen 
Ulrikkenborg Alle 25, st.th. 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 51 21 08 60 
dudbassen@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Støtteforeningen for  
udviklingshandicappede i Lyngby-Taarbæk Kommune 

Vores blad laves til, af og for alle medlemmer. 
Vi må hjælpe hinanden! Skriv!!!!!! 

 
Send dit indlæg til: linda@sampro.dk 

 
Deadline til Juni nummeret er den 1.juni 2020. 

 

 

 

Indlæg i bladet dækker ikke  
nødvendigvis bestyrelsens/

redaktionens holdning! 
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Formandens tanker om Corona virus. 
 
I skrivende stund er det nu ca.  2 uger siden, at statsminister Mette 
Frederiksen, med fuld opbakning, fra det øvrige folketing ”lukkede 
Danmark ned”. Det føles som 2 måneder. Så meget er der sket for 
familien Danmark i almindelighed, og ikke mindst for vores børn/
voksne med særlige behov og forskellige former for diagnoser. 
 
Jeg sad måbende foran skærmen, da hun forklarede om alle de nye 
tiltag. Som det første tænke jeg ”kan man det”?  
En velfungerende velfærdsstat, høj sundhed - og uddannelsesmæssig 
standard, o.s.v.  o.s.v., kan man da ikke bare ”lukke ned” med få da-
ges varsel. 
I løbet af ganske få dage vidste vi, at det kunne man godt. 
 
Vinteren var ellers lige gået på hæld. Den vinter der havde været mild, 
våd og med dens tro følgesvend kulsort mørke. Forårsbebudere som 
erantis, krokus, vintergækker væltede op af skovbunden. Humøret 
sted, energien fik en tand op ad og jeg begyndte straks at tænke på, 
at det kunne være lækkert med en forårsrejse til Grækenland. Men nu 
er der jo ikke nogen flyvere? 
 
Og så stod hun der Mette Frederiksen, lige pludseligt. Rolig, konkret, 
stålsikker i blikket og talte om at betræde ukendt jord.” Vi vil komme til 
at begå fejl” var også nogle af ordene. 
Som om det ikke var nok, gik der ganske få dage før også Dronning 
Margrethe viste sig på skærmen. Så måtte det være slemt. Og det 
var/er det. Ordet ”historisk” er ofte blevet misbrugt af politikere/
journalister; men for en gangs skyld dækkede det denne situation. 
 
Jeg skal ikke trætte jer med en længere opremsning af alle de be-
grænsninger og besværligheder de nødvendige beslutninger har med-
ført. Det er mit indtryk, at selvom man er handicappet, følger man alli-
gevel med   via radio og tv, hvad der sker ude i samfundet. Sikkert 
mange har allerede følt på egen krop, de store begrænsninger, men 
alligevel. Derfra og til at kunne rumme den usikkerhed og reflektere 
over tingenes tilstand, er der nu et godt stykke vej. 
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De ord, der er gået igen og igen er: hold jer hjemme, hold afstand, 
ingen kropskontakt og lad være med at færdes i grupper. Max 10 per-
soner. Vask jeres hænder grundigt, brug handsker m.m.  
Sideløbende med disse tiltag blev uddannelsesinstitutioner, skoler, 
offentlige kontorer, restauranter lukket og flytrafikken ind og ud af Ka-
strup blev minimeret ganske gevaldigt. Så Danmark blev i den grad 
lukket ned og gaderne lå øde hen som en 1. Nytårsdag. 
Alle tiltagene havde til formål at inddæmme virussen og bryde smitte-
kæden. 
På vores område fik nedlukningen store konsekvenser for såvel den 
enkelte borger som de pårørende. Det kan naturligvis ikke være an-
derledes, når man på godt og ondt er en del af samfundet med alle 
dets udfordringer og muligheder.  Men alligevel er det nu lidt af en 
opgave at forklare en handicappet, at vedkommendes hverdag fra 
dag til dag ændrer sig så radikalt, som det er sket nu.  
 
Vi ved jo alle, hvor vigtig struktur, forudsigelighed og tryghed er for 
netop denne gruppe.  Det er nu erstattet af kaos, uvished og angst 
for at blive smittet. Hertil kommer at tidsperspektivet p.t. er komplet 
uforudsigeligt.  
 
De vejledere fra Magneten, der plejer at komme i hjemmet med pæ-
dagogisk vejledning, kommer ikke i denne periode. De står nu til rå-
dighed over telefonen. Klubben og dermed udflugterne er luk- ket 
ned. De skal ikke på arbejde, fællesskabet og samvær med kamme-
raterne er ikke en realistisk mulighed. 
 
Mange pårørende valgte i denne situation at tage deres barn/voksen 
hjem fra bofællesskabet. På den måde blev deres almindelige hver-
dag erstattet med et familieliv præget af omsorg og meningsfulde ak-
tiviteter.  At lægge puslespil kan jo sagtens være en meningsfuld akti-
vitet. Ligeledes en udflugt til Gurre Slotsruin. Jeg har også hørt om 
nogle, der får inddraget deres barn/voksen i madlavningen. 
Anderledes har det været at skulle planlægge samvær og støtte til et 
”voksent barn”, der bor i egen bolig. Hvor man så i øvrigt ikke kan 
komme p.g.a smittefaren. 
Her får støtten og de begrænsede aktiviteterne en anden karakter. 
Dog er mange af de ovenstående beskrevne konsekvenser/vilkår de 
samme. 
 

 
. 
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Heldigvis er min datter god til at beskæftige sig selv. Det har hjulpet, 
at der er så mange genudsendelser af de gamle danske film fra 
50`erne. Eks. Olsenbanden, Far til 4 og alle  Morten Korchfilmene. 
Det er selvfølgelig ikke det samme, som at skulle op på arbejde hver 
dag. Men i mangel af bedre. 
 
Jeg syntes, der i sådan et forløb opstår mange dilemmaer og udfor-
dringer af enhver slags. Hvordan forklarer man hende f.eks. situatio-
nens alvor, uden at hun bliver alt for bange? Hvordan støtte hende i 
at beskytte sig imod smittefarer. Der er mange vaner og rutiner, der 
skal lægges om, hvilket ikke er det nemmeste, når man har nogle 
autistiske træk. 
 Vi andre må bare acceptere at sådan er det, og så rette ind efter 
myndighedernes anvisninger. 
 
Når vi alle kommer igennem det og ud på den anden side bliver det 
hverdag igen. Gudskelov. Vores børn/voksne kan igen komme på 
arbejde, i skole og genoptage deres fællesaktiviteter med deres 
kammerater.  
Der vil køre biler på gaderne. Man kan gå på cafe, i biografen og 
Bakken åbner. Man kan igen genoptage sit sociale liv. Man kan kom-
me til frisør og blive klippet. 
Jeg håber de værdier jeg har konstateret i denne her - i øvrigt ræd-
selsfulde periode - kan bibeholdes. Her tænker jeg på omsorgen for 
hinanden, solidariteten generelt, fællesskabet  på afstand,  morgen-
sangen med Philip Faber, viljen til at støtte de udsatte, ældre m.m.   
 
Endelig har det glædet mig at se, hvordan de enkelte partier i Folke-
tinget har ageret samlet for at få løst problemerne. Mere af det. 
 
Godt forår.   
Kurt Bengtsen 
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Referat af generalforsamling. 
 

ad 1. Valg af dirigent 
 
Peter With blev valgt til dirigent. 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen til general-
forsamlingen var udsendt pr. brev eller mail med den i vedtægterne fastsat-
te tidsfrist. 
 
ad 2. Valg af referent 
 
Jane Mona Pedersen blev valgt som referent. 
 
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. 
Bestyrelsesmedlemmerne 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 Sorgenfri-
skolen. 

• 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 Jobcen-
tret, 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 handi-
cappolitiske 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. 
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• 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. Tilsynet kan også inddrage godkendel-
se af en institution/et tilbud, men der skal meget til, før det sker. I invita-
tionen 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 arbejdsred-
skaber 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 Stads-
cafeen. 

• På grundlag af et flot stykke arbejde lykkedes det at få etableret tryg-
hedsvagt på botilbuddene Åbrinken og Caroline Amalie. 

•  
På baggrund af formandens beretning kom det frem, at det kan gå meget 
galt, hvis der er utilfredshed med et tilbud. Med udgangspunkt i en konkret 
sag kom det frem, at Tilsynet Ikke har bemyndigelse til at fyre en leder. I sam-
me 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 konsekvenserne 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 be-
sluttet på Dialogmødet. 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 kommu-
nalt regi. 
Der blev opfordret til at komme med ideer til jubilæumsfesten, der afholdes 
senere i 2020.  
 
Sluttelig blev det oplyst, at der er oprettet en lukket facebook-gruppe, der 
hedder ”Støtteforeningen for udviklingshandicappede”. Gruppen er oprettet 
med henblik på udveksling af erfaringer mellem gruppens medlemmer. For-
eningens 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 Sorgenfriskolens Venner. 
 
Herefter blev formandens beretning taget til efterretning. 
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ad 4. Forelæggelse af regnskab 
 
Kasserer Elsebeth Thomsen aflagde foreningens regnskab for 2019. 
 
Nævnte blandt andet, at bestyrelsen gennem årene har været meget omkost-
ningsbevidste, hvilket har gjort, at foreningen har en formue på kr. 23.441. Be-
styrelsen 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 økonomi. 
 
ad 5a. Valg af bestyrelsesmedlemmer iht. vedtægternes § 4 
 
Bestyrelsen består af mindst fem og højst syv medlemmer. Bestyrelsen har p.t. 
seks medlemmer. I år er tre af bestyrelsens seks medlemmer på valg. Der er 
Kurt Bengtsen, Jane Mona Pedersen 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. Mø-
det er fastsat til onsdag den 11. marts 2020. 

ad 5b. Valg af suppleanter 
Hvert år på generalforsamlingen skal vælges mindst to og højst tre sup-
pleanter. P.t. er valgt tre suppleanter. De nuværende suppleanter er 
Peter With, Lars Svendsen og Majbrit Pedersen. Peter 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. 
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ad 5c. Valg af revisor 
 
Hvert år på generalforsamlingen skal vælges en revisor. Bestyrelsen foreslog 
John Aalling til genvalg. 
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 generalforsamling 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 midtvejsmødet overraskede over, at der var flere 
tilhørere, der bemærkede, at der var sket besparelser på dette område. Mor-
ten Dresling spørger til STU-forløb på det næste møde i Handicaprådet. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden.  
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.Nyt fra Handicaprådet  
Siden det seneste blad har Handicaprådet afholdt møde den 5. febru-
ar. Det planlagte møde den 1. april er blevet aflyst og næste møde for-
ventes afholdt den 3. juni. 
 
På mødet fik Handicaprådet en orientering om tilgængelighed for han-
dicappede ved den nye letbane, der bl.a. kører gennem kommunen. 
Det er Teknik- og miljøudvalget (TMU) i kommunen, der i samarbejde 
med Hovedstadens Letbane har det samlede ansvar for tilgængelighe-
den. Undervejs i byggeperioden vil TMU løbende holde Handicaprådet 
orienteret om arbejdet med tilgængelighed. Der er blandt andet nedsat 
et brugerpanel, der skal høres om, hvordan man bedst tilgodeser han-
dicappede, når de skal benytte letbanen.  
 
Der er sendt en høring til bl.a. Handicaprådet om anvendelse- og regi-
strering af tvang i psykiatrien. Registrering af magtanvendelse og vej-
ledning er skærpet og rådet drøftede, at magtanvendelse kan være 
nødvendig, men ønskes nedbragt til et minimum ved god etik og faglig-
hed. Handicaprådet kommenterede ikke på vejledningen. 
Det blev også berørt, at rådet skulle mødes skiftevis en fredag eller en 
mandag morgen mellem kl. 08.00 og kl. 10.00 for bedre at kunne til-
passe den politiske mødekalender. Møder for indeværende år fasthol-
des indtil videre. Temaer for indeværende år vil være beskæftigelse, 
boliger til handicappede, tilgængelighed og et mere rummeligt arbejds-
marked. 
Handicaprådet fik en gennemgang af den fremlagte psykiatrihandlings-
plan, som godkendes på et møde i kommunalbestyrelsen den 6. febru-
ar. Handlingsplanen er udarbejdet for at se hvilke tilbud og muligheder 
kommunen har indenfor psykiatriområdet. Planen skal også belyse evt. 
mangler. Der oprettes et brugerråd for sårbare borgere og Handicaprå-
det inviteres til en workshop angående kortlægningen af handlingspla-
nen. 
 
Der var indbudt til et temamøde om de handicapkompenserende 
jobordninger i kommunen på Stadsbiblioteket den 1. april, men dette 
møde er nu flyttet til 2. Halvår 2020. 
På et af de kommende møder i Handicaprådet er det besluttet at få en 
status på særligt tilrettelagt uddannelse (STU). 
 
Morten Dresling 
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En lille beretning fra mig om  en isolationsramt mor og søn. I kan også 
finde en lille god ide. 
Som for rigtig mange andre blev vores samvær ændret radikalt fra den 
ene dag til den anden. 
Min søn bor på et meget velfungerende Botilbud. Vi har en fantastisk 
ledelse og et team af engagerede og dedikerede medarbejdere. Her 
”strandede” Lars den 11.marts, alt forsvandt fra ham: dagbeskæftigel-
se, aftenklubtilbud, ledsagerture, besøg af familien ja alt socialt sam-
vær udenfor hjemmet. Se det er jo svært, især når han så absolut ikke 
forstår årsagen. Vi er så heldige, at Lars har telefon, som han selv kan 
betjene. Det giver mulighed for kontakt til omverdenen, han ringer nok 
ca. 10 gange om dagen til mig, hvilket er ok i denne tid. Hele hans net-
værk i familien ringer ham jævnligt, så han ikke føler sig som ”Palle 
alene i verden”.  
Bostedet prøver på at lave en ny fast struktur på hverdagene, så det er 
blevet det, han ved skal ske. De har bl.a. egen bus, som de kører nog-
le ture i med 3 beboere. De har to gange kørt til Helsingør ad Strand-
vejen, hvor Lars så har ringet mig fra Rungsted, så har jeg stået på 
vores altan i Nivå og vinket med flag, det har været gode oplevelser. 
En lille god ide, til fri afbenyttelse,  har givet dagene lidt lyspunkter. Jeg  
har købt små pakker/gaver på nettet og fået dem leveret hos ham. Det 
har været en kurv med knas, godter og en øl — et broderi, påmalet 
stramaj, som Lars elsker at sy — dvd film — CD`er — perler og perle-
bunde – pizza leveret fra Pizzamanden—en buket blomster—puslespil. 
Kun fantasien sætter grænser! 
Nu håber jeg, af flere grunde, at vi snart bliver frigivet, for det bliver 
også lidt dyrt i længden….. 
Jeg håber I alle har det godt, passer på jer selv og hinanden. 
Holder afstand indtil vi igen får lov til at give hinanden et kram. 
Jeg tror, at hvis vi bare fik en deadline, så var det lettere at overskue. 
 
Linda Niebuhr 
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Konstituering af bestyrelsen i Støtteforeningen for 
Udviklingshandicappede i Lyngby-Taarbæk kommu-
ne 
 
På grund af corona-krisen har det været nødvendigt at aflyse 
det udsatte bestyrelsesmøde mandag den 30. marts 2020. 
Bestyrelsen har konstitueret sig via mailkorrespondance i da-
gene den 23. – 24. marts 2020. 

 
I henhold til vedtægterne har bestyrelsen konstitueret sig så-
ledes: 

Formand: Kurt Bengtsen 
 
Næstformand: Linda Niebuhr 
 
Kasserer: Elsebeth Thomsen 
 
Sekretær: Jane Mona Pedersen 

 
Øvrige poster: 

Repræsentation i Handicaprådet: Morten Dres-
ling – suppleant: Linda Niebuhr 
Repræsentation i møder med Magneten: Kurt 
Bengtsen og Birgit Eilertsen 
Redaktør af bladet: Linda Niebuhr 
Facebook-redaktører: Linda Niebuhr og Majbrit 
Pedersen 

 
 
Jane Mona Pedersen 

LEVs Aftentelefon  2851 5252. 
Støtte og hjælp. 
Ring 2851 5252 hver tirsdag mellem kl. 19-21. 
Du behøver ikke være medlem af LEV. 
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Den 13.september 2020 holder 
vi kæmpefest i Lindegården. 
 
Foreningen fylder 25 år og det skal 
fejres med middag, musik, gak og løjer. 
HUSK at reservere dagen i kalenderen. 
 
Vi kommer naturligvis med et fuldt program 
senere på året.       
 
 

 
 

                           

 
En anden dejlig oplevelse Vi alle kan 

glæde os til er: 

BANKO 
Det bliver søndag den 15.november 

2020.  
 
 

 
 
 
 
Handicaprådet 2018-2021.  
Politikere: 
Hanne Agersnap (SF) 
Søren P. Rasmussen (V) 
Bodil Kornbek ( A ) 
Magnus von Dreiager (C) 
 
Handicaporganisationer: 
Ion Meyer DH ( LEV) 
Arne Christensen DH ( Dansk Blindesamfund) 
Paula Jakobsen DH (PTU) 
Morten Dresling Støtteforeningen for udviklings-
handicappede i L-T K 



 

 

 

Støtteforeningen for 
udviklingshandicappede i 

Lyngby-Taarbæk Kommune 

 Ja tak, jeg ønsker at være medlem: 
 
Navn:_________________________________________________ 
 
Adresse:______________________________________________ 
 
Postnr. & By:__________________________________________ 
 
Tlf.:__________________________________________________ 
 
Mail:__________________________________________________ 
 
Pårørende til:___________________________ 
Født:_____________ 
 
Sendes udfyldt til:  
Kasserer: 
Elsebeth Thomsen 
Bredesvinget 7 B 
2830 Virum 
Tlf.21 64 63 28 

eller på mail til:   
kontakt@stoetteforeningenltk.dk  
Herefter vil du modtage vores vedtægter, og en faktura på kontingent, kr. 175 
pr person pr år 

mailto:esthomsen@mail.tele.dk

