Beretning
LAFS generalforsamling d. 23. marts 2019
2018, har igen været et hektisk år for LAFS. Et år hvor
LAFS er fortsat samarbejdet i ”Værdig Reform”, vi har
været til foretræde for beskæftigelsesudvalget, holdt
møder med de enkelte beskæftigelsesordførere, ikke
alle havde lyst til at mødes med LAFS, men de der har
ønsket at mødes med os, har budt på gode dialoger og
interesse for de problemstillinger vi har rejst på møderne. Vi har ligeledes deltaget i flere åbne samråd, og
høringer på Christiansborg.
Ved møderne på Christiansborg har LAFS været repræsenteret af Merete Hornecker og Hanne Rasmussen.
Merete Hornecker har endvidere deltaget i Altingets
arbejdsmarkedspolitiske netværk.
Der har også været en del debat i medierne, hvor
Hanne Rasmussen flere gange har været i TV på DR
1, og flere gange i radioen. Det er et stort plus for LAFS
at Hanne har stillet sig til rådighed for bl.a. DR -nyhederne, hvor den troværdighed Hanne repræsenterer er
guld værd for LAFS.
LAFS har også haft flere indlæg i dagspressen, hvor
vi har haft mulighed for at komme med LAFS holdning
til de problemstillinger der er rejst. Både Merete Hornecker og Hanne Rasmussen er flere gange blevet
citeret i Avisen.dk, Jyllandsposten, Altinget m.fl.
Som nævnt fortsætter vi det tætte samarbejde i ”VÆRDIG REFORM”, og vil også fortsætte vores intense arbejde på Christiansborg, hvor vi mødes med de enkelte
beskæftigelsesordførere en af gangen, og vi fortsætter
samarbejdet i Altingets Beskæftigelsesnetværk, hvor
Hanne Rasmussen har overtaget pladsen som repræsentant for LAFS, endvidere fortsætter vi også dialogen
med fagforbundene 3F, HK og FOA, og Dansk Arbejdsgiverforening.

Sekretariatet
På LAFS sekretariat er der fortsat stor travlhed med
mange henvendelser på telefon og mail, samt henvendelser vedrørende ønske om en bisidder.
I 2018 har vi haft den glæde at få etableret et satellitkontor i Grindsted, hvor vi har ansat Linda Christensen
2 dage om ugen, vi håber vi får mulighed for at udvide
vores kontortider i Grindsted i løbet af 2019, så vi får
bedre mulighed for at servicere medlemmerne alle 5
hverdage.
Vi har tre medarbejdere ansat i fleksjob på sekretari-

atet i Hvidovre, som dagligt servicerer medlemmerne.
Derudover har vi 1 person i praktik / afklaringsforløb, 1
frivillig der kommer 1 til 2 gange om ugen, samt formanden som også er på kontoret mindst 1 til 2 dage om
ugen (frivilligt arbejde).
Sekretariatet har i dag et velfungerende regnskabssystem, og alle arbejdsgange er kvalitetssikret ved procedurebeskrivelser. Alle medarbejdere kan derfor løse de
forskellige arbejdsopgaver, så vores medlemmer ikke
bør blive berørt, hvis en medarbejder skulle blive ramt
af sygdom. Vi er gået væk fra, at den enkelte medarbejder er specialist, til alle nu er generalister, hvilket
har højnet vores serviceniveau væsentligt. Vi har i dag
også 2 telefonlinjer ind, og bemanding til begge. Det
har betydet, at væsentlig flere medlemmer kan komme
i telefonisk kontakt med sekretariatet i vores åbningstid.
Vores telefoni fungerer mobilt, så vi altid kan medbringe
en telefon, hvis vi er til møder udenfor kontoret.

Bisidderarbejdet
Vi har i 2018 gennemført 1 bisidderkursus på sekretariatet i Hvidovre.
Der har været en stigende efterspørgsel på bisiddere,
og vores bisidderkoordinator gør et stort arbejde for at
imødekomme den store efterspørgsel. Stor tak til Conni.
Det kræver en stor indsats at få efterspørgsel og tilgængelige bisiddere til at gå op i en højere enhed.
Vi vil igen i år give en særlig tak til vores dygtige ildsjæle, der med omhu, dygtighed og engagement formår at
hjælpe LAFS medlemmer igennem svære samtaler /
møder med myndighederne. Den komplekse lovgivning
stiller store krav til vore bisiddere.

Beregnerkurser:
På grund af sygdom blev vores beregnerkursus i 2018
aflyst / udsat til foråret 2019.

Det lokale arbejde:
Som i 2017 er der fortsat 1 lokalafdeling der dækker
Odense / Fåborg Midtfyn.
I foråret 2018 blev vi kontaktet af et medlem som ønskede at yde en frivillig indsats for LAFS, ved at være
med til at oprette flere netværksgrupper i Jylland.
Det har stor betydning for LAFS, at der er en engageret
og interesseret person som tilbyder at yde en frivillig
indsats for at få udbredt kendskabet til LAFS.

Vi håber der
kommer flere
Netværksgrupper
til i løbet af 2019.

Vi har nu følgende Netværksgrupper:
•

Netværksgruppen LAFS Grindsted, har eksisteret i
3 år, her mødes de ca. 10 gange om året

•

Netværksgruppen LAFS Skive, har eksisteret i en
del år, her har der desværre ikke være aktiviteter i
2018 pga. sygdom.

•

Netværksgruppen LAFS Vendsyssel, NY GRUPPE
der blev oprettet i efteråret 2018, her har været
holdt 2 møder.

•

Netværksgruppen Nordsjælland har eksisteret i 2 år
og holder 8-10 møder om året.

•

Netværksgruppen LAFS Silkeborg og Omegn, NY
GRUPPE, her har været afholdt 2 møder.

Vi håber der kommer flere Netværksgrupper til i løbet af
2019.
Til brug for det lokale arbejde / netværksgrupperne er
der ikke ændret i mulighederne for at søge § 18 midler
til det frivillige sociale arbejde.
Det er endvidere muligt, at søge LAFS’ hovedbestyrelse om dækning af udgifter til konkrete aktiviteter.

Andre poster
Merete Hornecker har deltaget i Altingets Arbejdsmarkedsnetværk, hvor personer med forskellige tillidshverv
i erhvervslivet, fagbevægelsen og andre organisationer,

udveksler erfaringer og bidrager med input til arbejdet
indenfor beskæftigelsesområdet.
Vi har også via hovedbestyrelsesmedlemmerne fået
plads i nogle af Handicaprådene i kommunerne, vi kan
kun opfordre andre til at indgå i det lokale Handicappolitiske arbejde under Danske Handicaporganisationer - hvis man har overskud til det. Der er brug for alle
kræfter i dette forum.
Merete Hornecker er endvidere beskikket medlem i
Ankestyrelsen.

Afslutning
På trods af de mange udfordringer, LAFS og vore medlemmer har været udsat for i det forløbne år, fortsætter
og udvider vi samarbejdet med andre foreninger og
interesseorganisationer, kommuner og fagforbund,
hvilket er et stort skulderklap til det arbejder de mange
frivillige udviser i deres lokalområder, til fortsat gavn for
LAFS målgrupper.
De mange kræfter vi lagde i 2018, vil bane vej for et
endnu bedre 2019.
Jeg vil gerne takke vores sekretariat, vores engagerede
medarbejdere, og de frivillige for det flotte arbejde i det
forløbne år. Vi har i dag en kvalitetsbevidst og effektiv
organisation, som vi kan være meget stolte af.
Sidst men ikke mindst, en stor tak til vore frivillige ude
i lokalområderne, samt vores frivillige bisiddere som
gør en stor indsats, og er en af hjørnestenene i LAFS
frivillige arbejde.
Til slut en tak til den nuværende hovedbestyrelse for det
engagement og den vilje i alle har bidraget med, i arbejdet med at finde løsninger på de mange udfordringer, vi
står overfor. LAFS hovedbestyrelse er en ”arbejdende
hovedbestyrelse”, og alle har bidraget til det kæmpe
arbejde der er udført i 2018.

Tak for ordet
På vegne af LAFS hovedbestyrelse
Merete Hornecker
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