Referat af LAFS ordinære generalforsamling
Lørdag den 23. marts 2019 på Belægningen i Hvidovre
Til stede: Merete Hornecker, Hanne Rasmussen, Lone
Poulsen, Jens Ole Nyvang, Judi Olsen, Conni Lindborg,
Bolette Holm, Linda Christensen, Erik Markvad, Hanne
Krogh Nielsen, Carsten Riis, Rikke Birk Jensen, Christel Balle Jensen, Mette Strømø, Anne Mette Nyvang,
Karsten Hornecker, Lene Bjørn.

Formanden svarer - at vi bliver taget alvorlig i flere DH
-sammenhænge. Vi har deltaget i frivilligrådets årsmøde, men at vi også skal arbejde på at være mere opsøgende, men hvor meget mere opsøgende vi kan være,
afhænger af de ressourcer der er i foreningen - hvis
aktiviteterne skal udvides skal der tilføres flere frivillige
ressourcer. som kan være med til at løfte (nye) opgaver.

Formand Merete Hornecker bød velkommen til GF.

Kontantperson Grindsted: Vi må løfte i flok også lokalt.

1. Valg af dirigent

Kontaktperson Silkeborg og Omegn: Er det kun i DH sammenhænge vi skal udbrede LAFS?

Carsten Riis. Carsten Riis konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at der er 17 stemmeberettigede deltagere.

Formanden svarede at vi skal være med, alle de steder
vi har mulighed for og det giver mening for LAFS medlemmer.

2. Valg af referent
Lone Poulsen

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Stemmetællere: Karsten Hornecker og Conni Lindborg.

3. Fremtidigt arbejde

3. Beretning

Fremtidigt arbejde vedhæftet

Beretning vedhæftet referatet.

Næstformanden fremlagde det fremtidige arbejde.

Formanden gennemgik beretningen. 2018 har været
et hektisk og yderst produktivt år med en del aktiviteter
rundt i hele landet. Vi har haft indlæg i Altinget, i det
hele taget har vi været meget mere i pressen i 2018.
Der har, som noget nyt, været afholdt møde med DA,
et møde som sluttede af med at DA foreslog løbende
½-årlige dialogmøder med LAFS.

Værdig reform er en sammenslutning af fagforbund,
interesseorganisationer mm som i fællesskab lægger
pres på politikerne, i forbindelse med evalueringen af
reformen af Førtidspension og Fleksjob fra 2013.
Samarbejde med DA hvor der er enighed i arbejdsintensiteten ikke må misbruges.

Stor travlhed på sekretariatet. Mangel på bisiddere, da
der er heftig efterspørgsel herpå. Vi har nu fået oprettet
et satellitkontor i Grindsted.

Vi skal fortsat være vagthund, vi skriver til vores politikere lige så snart vi bliver bekendt med noget ikke er i
orden.

Velfungerende regnskabssystem.

Den nye bestyrelse konstituerer sig efter GF, og vil på
førstkommende HB - møde og fordele de forskellige
arbejdsopgaver i mellem sig.

Kun et afholdt et bisidderkursus i 2018. Vi kunne ikke
gennemføre et bisidderkursus i Jylland da der ikke var
nok der tilmeldte sig til kurset.

Forsætte med at holde møder med politikerne på Chr.
Borg.

Beregnerkurset i Fredericia blev aflyst pga. sygdom, der
afholdes et nyt kursus 4. maj i Fredericia.

HK STAT har udtrykt ønske om at LAFS holder oplæg
rundt i deres lokalafdelinger.

Dejligt med flere ildsjæle i LAFS.
Godt at LAFS deltager i de forskellige interesseorganisationer og netværk.

Flere netværksgrupper skal oprettes.

Kommentarer til beretningen:

Der skal forsat sendes nyhedsbreve ud.

Vi skal holde flere cafe møder rundt i landet.

Flere bisidderkurser.

Fra salen: Kunne der være flere fora hvor LAFS evt.
kunne være til stede?

Vi har fremsendt en projektansøgning til oprettelse af/
ansættelse af bisidderkoordinatorer i de 5 regioner.
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Vi vil arbejde videre med jobsøgningskurser, i maj
måned vil der blive afholdt møder med evt. samarbejdspartnere herom.

Formanden: Vi har hele tiden kun rekrutteret bisidder
blandt vores egne medlemmer. Vi skal udvide til andre
organisationer.

Vi skal have igangsat arbejdet med at søge fonde.

Fra salen: Kunne LAFS få samarbejde med Kræftens
bekæmpelse. Hjerteforeningen, gigtforeningen m.fl.

Forsat sikre en stram økonomisk styring

Fra salen: Udbrede kendskabet til LAFS bisidderordning og tilbyde den til flere foreninger.

Kommentarer til fremtidigt arbejde:
Fra salen: Lyder meget spændende. Kunne der være
mulighed for at søge fondsmidler til at kunne deltage i
landsmøde på Bornholm.

4.Regnskab
Kassereren fremlagde regnskabet. Godkendt

Formanden: Det kunne måske tænkes at nogle af de
store fagforbund ville donere så LAFS kunne deltage.

Kassereren fremlagde budget. Godkendt

6. Indkomne forslag

Næstformanden orienterede om problematikken omkring den uklare lovgivning, der er i forbindelse med
ansættelse i ægtefælles virksomhed, da der er stor
forskel på hvordan de enkelte kommuner tolker reglerne, er der stor forskel på om en person kan blive ansat i
ægtefælles virksomhed, eller ej. LAFS følger det videre
arbejde med denne problematik tæt, da der er kommet
så mange forskellige svar på henvendelserne til henholdsvis, STAR, CABI, beskæftigelsesministeren, flere
beskæftigelsesordførere mfl., som ikke giver noget klar
svar på hvad lovgivningen egentligt giver mulighed for, i
det lovgivningen er helt og aldeles uklar på det område.

Kassereren fremlagde forslag fra hovedbestyrelsen til
kontingentstigning. Forslag om kontingentet forhøjes pr.
1. april 2019 til:
325,- kr. for enkeltmedlemmer
425,- kr. for par/samboende
600,- kr. for små organisationer (under 500 medlemmer)
800,- kr. for mellemstore organisationer (mellem 5013000 medlemmer) 1100,- kr. for store organisationer
(over 3001 medlemmer)

Fra salen: Hvordan får vi vores Landsforening til at
fungere ift netværksarbejdet. Kan vi søge midler til at
afholde et to dages seminar hvor vi kunne give hinanden ideer til at udvide dette område.

Fra salen: Spurgte om det var muligt at differencere
medlemskontingentet
Fra salen: Det er svært.

Kontaktperson Nordsjælland: Frivilligrådet udbyder
mange kurser - måske noget vi kan bruge her.

Næstformanden: Det vil give et næsten uoverskueligt
besvær rent administrativt. Forslaget godkendt

Næstformanden - Den nye bestyrelse skal gå videre
med at finde muligheder for at sådanne seminarer kan
afholdes.

7. Vedtægtsændringer:
Jens Ole fra hovedbestyrelsen fremlagde vedtægtsændringerne.

Kontaktperson Grindsted: Har fundet fond hvor der
muligvis kunne søges.

§2 stk. 4: Medlemsblad slettes. Godkendt.

Kontaktperson Nordsjælland: Kunne der etableres en
lukket gruppe på FB hvor bisidderne kunne udveksle
erfaringer med hinanden. Sekretariatet arbejder videre
med dette.

§2 stk. 8: Godkendt.
§2 stk. 10: Godkendt
§3. Drøftelse af hovedbestyrelsens forslag til ændring af
den lokale struktur, så vi ikke længere har lokalafdelinger men alene netværksgrupper.

LAFS har afholdt flere møder med b.la. Bent Bøgsted
fra DF og Torsten Gejl, hvor vi har fremlagt problematikken, omkring ”bisidderhjælpens forretningsmetoder”,
ved et af møderne medbragte LAFS dokumentation
på Bisidderhjælpen korrespondance med et af vores
medlemmer, if.t deres meget store regninger til dem
som gør brug af deres ”tilbud”. Bent Bøgsted ville tage
materialet videre til beskæftigelsesministeren.

Hovedbestyrelsens baggrund herfor, er at vi ønsker at
styrke aktiviteterne lokalt, samt at der er et tæt samarbejde med sekretariatet, og sikre at den sparsomme
økonomiske ramme LAFS råder over, kommer alle
LAFS medlemmer til gavn. Der afsættes mange ressourcer lokalt til at have en lokal bestyrelse, ressourcer
som kunne bruges til mere aktivitet blandt medlemmerne, hvilket b.la. fremgår af det arbejde der foregår i
netværksgrupperne.

Fra salen: Pjecer til højskoler, hvori LAFS udbyder bisidder kurser. Dette vil sekretariatet arbejde videre med.
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Judi fra HB gjorde det klart at der fremadrettet ønskes
en bedre kommunikation mellem lokalafdelingen og
sekretariatet, og at lokalafdelingen følger de samme
retningslinjer ift. aktiviteter som netværksgrupperne.

Rikke kontaktperson fra Odense, var meget uforstående overfor dette forslag, idet hun oplyste de ikke forinden var blevet adviseret herom, ligesom hun nævnte
at Hanne og Merete på et møde i efteråret 2018 havde
svaret at HB ikke havde nogen intentioner om at lukke
afdelingen.

§4 stk. 7: Godkendt
§4 stk. 10: Godkendt

Merete svarede at i efteråret havde det spørgsmål ikke
været drøftet i HB, og oplyste endvidere at materialet
til generalforsamlingen herunder forslaget til vedtægtsændringer, var blevet sendt til lokalafdelingen forud for
generalforsamlingen.

§5 HB trækker forslaget

8. Valg til Hovedbestyrelsen
Kort præsentation fra hver der stiller op.

Der blev fra salen rejst spørgsmålet om sådan en vedtægtsændring er gangbar, når medlemmerne i Odense/
Fåborg Midtfyn ikke er informeret på forhånd.

Merete Hornecker blev genvalgt
Hanne Rasmussen blev genvalgt
Erik Markvad blev valgt

Merete præciserede at man er medlem af LAFS /
Landsforeningen og ikke af en lokalafdeling- eller en
netværksgruppe. Generalforsamlingen er foreningens
øverste myndighed, og kan træffe beslutning herom.

9. Valg af suppleanter til Hovedbestyrelsen:
Christel Balle Jensen blev valgt til 1. suppleant

Fra salen blev rejst spørgsmål om det er korrekt, at generalforsamlingen vælger at nedlægge en lokalafdeling
uden af de er hørt herom forinden, medlemmet mener
i øvrigt ikke at LAFS / Landsforeningen kan beslutte at
nedlægge afdelingen på denne måde.

Aksel Sjællænder blev valgt til 2. suppleant

10. Evt.
Fra salen fortalte en af deltagerne en succeshistorie.
Formanden takkede alle for deres aktive deltagelse i
generalforsamlingen. Dirigenten takkede for god ro og
orden.

HB tog efterfølgende en drøftelse om hvordan de forholder sig til ændringen.
HB trækker ændringsforslaget i § 3.

Hvidovre den 16. april 2019
Referent				

Dirigent

Lone Poulsen				

Carsten Riis
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