Generalforsamlingsreferat
Sted

LAFS’ lokaler på Lergravsvej, Amager

Møde afholdt:

Lørdag den 12. marts 2016

Referent:

Mark Wriedt

Formand Hans Dankert bød forsamlingen velkommen.
Som dirigent blev valgt Marcus Wils Lorenzen og som referent Mark Wriedt. Conni Lindborg blev valgt
som stemmetæller.
Forsamlingen og hovedbestyrelsen præsenterede sig selv.
--oo0oo-Formanden afgav herefter sin beretning – i det væsentligste i overensstemmelse med det til forsamlingen skriftligt udleverede materiale. For så vidt angik beretningen om netværksgrupper blev ordet
overladt til Leif Holm Nielsen.
Bent fra Odense/Fåborg Midtfyn afdelingen roste beretningen og bekræftede, at han fandt det vigtigt,
at effektivitetsvurderingen ved aflønning af fleksjobbere var i stadig fokus for foreningen. Han udtrykte dog også bekymring for de nye refusionsregler. Dog kritiserede Bent medlemslisterne, som sekretariatet sender til lokalforeningerne. Han fortalte også om en bisidder i kommunen, der aldrig for opgaver på trods af ønske om det. Han foreslog endelig en ændring af honoreringen af bisiddere, således
at der ydes godtgørelse for alle opgaver – ikke blot nogle. Det var således hans oplevelse, at mange
opgaver blev løst uden at blive honoreret.
Hanne Rasmussen bemærkede, at der ikke var økonomi til at foretage aflønning som foreslået. Medlemmerne skal selv betale for opgaver ud over et vist antal. Merete Hornecker tilføjede, at det også
var nødvendigt for at opnå Tipsmidler, at sekretariatet blev orienteret om udførte bisidderopgaver.
Monica fra Odense/Fåborg Midtfyn afdelingen tilkendegav, at reglerne var misvisende, og at hun kendte til eksempler på forskelsbehandling.
Hanne Rasmussen meddelte, at man havde indskærpet reglerne fire gange på det seneste.
Monica nævnte, at en nyuddannet bisidder havde samme opfattelse som hende.
Merete Hornecker oplyste, at en konkret bisidder udfører opgaver uden vederlag, men at vedkommende alligevel indrapporterer opgaverne.
Hans Dankert afrundede diskussionen og forsikrede om, at foreningen arbejder på at ensarte reglerne,
men at der ikke udstedes blankochecks. Hanne Rasmussen meddelte i den forbindelse, at man igen vil
indskærpe reglerne. Hun udtrykte også bekymring for, at nogle medlemmer tilsyneladende udførte
opgaver uden foreningens kendskab hertil.
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Merete Hornecker oplyste, at også ressourceforløb er et fokuspunkt. Om LAFS’ projekt med støtte fra
STAR udtrykte hun begejstring. Der var enkelte spørgsmål fra salen om sammenhængen med et tidligere projekt ”Klap”.
Bent udbad sig bemærkninger til medlemslisterne. Hans Dankert og Hanne Rasmussen bekræftede, at
der havde været udfordringer, men at man troede, at det var klaret. De bad om hjælp til at løse problemerne.
Monica fortalte nærmere om, hvorfor de ærgrede sig over listernes mangelfuldhed. Hun støttede op
om et samarbejde om forbedring af disse.
Hans Dankert redegjorde nu for det fremtidige arbejde for LAFS – igen i det væsentligste i overensstemmelse med det skriftligt fremsendte.
Som supplement redegjorde Conni for de nye LAFS lokaler i Hvidovre.
Monica roste den nye hjemmeside og nyhedsbrevet.
Beretningen blev vedtaget.
--oo0oo-Hanne Rasmussen fremlagde regnskabet. Der blev stillet forslag til indførsel af gebyr for udsendelse af
brevpost. Hovedbestyrelsen ville tage dette op til overvejelse.
Bent stillede spørgsmål til indtægtsførslen, hvilket Merete Hornecker redegjorde for.
Regnskabet for 2015 blev vedtaget.
--oo0oo--

Merete Hornecker redegjorde for budgettet for 2016.
Der blev spurgt til medlemstallet, der blev oplyst til omkring 2.000. Hans Dankert tilføjede, at kontingentudviklingen var positiv.
Sari fra Skive spurgte til udfærdigelsen af foldere. Hovedbestyrelsen tog udarbejdelse af foldere til
efterretning.
Budgettet for 2016 blev vedtaget.
--oo0oo-Odense Fåborg/Midtfyn redegjorde for deres indsendte forslag til vedtægtsændring – i det væsentligste i overensstemmelse med det fremsendte skriftlige materiale.
Hovedbestyrelsen støttede forslaget men bemærkede, at det ikke lod sig gøre at afhjælpe den påpegede problematik. Der blev i stedet henvist til forslag til vedtægtsændringer, som ville gøre det muligt
for en ny forening at søge om tilskud til opstarten.
Lokalforeningen var tilfreds med dette.
Forslaget blev herefter vedtaget med enkelte sproglige ændringer.
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--oo0oo-De af hovedbestyrelsen udarbejdede forslag til vedtægtsændringer blev fremlagt af Merete Hornecker
i henhold til det fremsendte. Dog blev det tilføjet, at der ved en fejl ikke var stillet forslag om udvidelse af bestyrelsen fra 6 til 7 personer, jf. lovenes § 5, stk. 1.
Der blev stillet spørgsmål til, om ikke en måneds anciennitetskrav i forhold til valgbarhed var for lidt.
Mark Wriedt oplyste, at det var af hensyn til blandt andet at skaffe bestyrelsesmedlemmer ude fra.
Vedtægtsændringerne var til afstemning og blev vedtaget.
--oo0oo-Kandidaterne til hovedbestyrelsesmedlem, suppleant og hovedbestyrelsesmedlemmer på genvalg fortalte om dem selv og deres bevæggrunde for at opstille/genopstille.
Hans Dankert meddelte herefter, at hovedbestyrelsens støttede nyvalg af Nanna, men at det var gode
kandidater.
Det blev aftalt, at ikke-valgte kandidater blev suppleanter.
Hanne Rasmussen og Leif Holm Nielsen blev genvalgt mens Nanna blev nyvalgt.
Sari blev valgt til 1. suppleant og Hanne Knudsen til 2. suppleant.
--oo0oo-Under punktet eventuelt blev Conni rost.
Hanne Rasmussen nævnte, at der var behov for støtte til oprettelse af lokalforeninger og netværksgrupper.
Leif og Sari blev rost for deres arbejde med lokalforeninger, men det blev tilkendegivet, at hovedbestyrelsen måtte støtte op om selvsamme arbejde. Merete Hornecker meddelte, at Leif netop havde
opgaven på vegne af hovedbestyrelsen, men at sekretariatet skulle støtte bedre op. Hans Dankert var
enig i, at medlemmerne skal vide, hvem de skal henvende sig til. Conni fortalte, at hun fortsat arbejdede på hjemmesiden, og at man der ville kunne finde oplysninger om oprettelse af netværksgrupper
og lokalforeninger. Leif Holm Nielsen meddelte, at han altid stod til rådighed for en samtale.
Bent ville gerne vide, hvem der var bisiddere på Fyn.
Sari efterlyste en netværksgruppe på Facebook, hvilket Conni meddelte, at man næsten havde klar.
Efter en afrunding fra Hans Dankert blev forsamlingen hævet.

___________________________
Mark Wriedt , referent

______________________________
Marcus Wils Lorenzen, dirigent
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