
LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2016  

Torsdag d. 25. februar 2016 på Uddannelsescenter UiU

Der var 28 deltagende medlemmer inkl. bestyrelsen.
Referent: Birte Lynghøj

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent.
Jørn Jensen blev valgt. Generalforsamlingen godkendte Birte Lynghøj som referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og med dagsorden i   
overensstemmelse med vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning og plan for fremtidige aktiviteter.
Præsentation af 8 af bestyrelsens 9 medlemmer. Egon Pedersen var forhindret i at deltage.
Formanden Danielle Pröschold aflagde beretning ud fra den skriftlige beretning i kredsens blad
nr. 1 2016.

Kommentarer fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Annette-Marie Frimann Jensen omtalte Politikens forsidenyhed om Sundbygård og 
Socialforvaltningen i København som et alarmerende eksempel på, at mediebevågenhed tæller mere
end den demokratiske dialog mellem myndighederne og handicaporganisationerne.
Bestyrelsesmedlemmerne fremhævede Lasses indsats via bladet med besøg rundt på bo- og 
dagtilbuddene.
Steen Stavngård forklarede, at bestyrelsen i lighed med sidste generalforsamling igen havde valgt 
en tematiseret beretning i stedet for en lang opremsning. Den er mere fokuseret og åbner bedre 
mulighed for debat og spørgsmål.
Kommentarer fra medlemmerne:
Birte Lynghøj efterlyste gode idéer til synlighed og medlemsmobilisering.
Der kom følgende forslag:

 Fremstød på Lavukstock.

 Flere arrangementer med gode emner, da der normalt kommer mange til LEV Københavns 
arrangementer.

 Bestyrelsen arbejder på "Mød os kampagne" på skolerne lidt inde i det nye skoleår.
Den personlige kontakt, få fødeafdelinger og sundhedsplejersker til at gøre opmærksom på 
LEV.

 Være synlig i forbindelse med KIFUs Idrætsdag. 

 Plakater på specialvuggestuer m.m.

 Samarbejde med Autistforeningen, som kunne gøre opmærksom på LEV.

 Oprettelse af Facebook-grupper f ex småbørnsforældre, flere netværksgrupper (LEV 
København har stadig to aktive netværksgrupper). Efterlys medlemmer til at medvirke til 
oprettelse og også ansvar for en Facebook gruppe.

Herefter blev beretningen godkendt.
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3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.  
Kasseren Eva Gjøe fremlagde LEV Københavns Kommunekreds årsregnskab 2015. 
Generalforsamlingen godkendte herefter årsregnskabet uden bemærkninger.

4. Behandling af indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før 
afholdelse af generalforsamlingen).  
Ingen indkomne forslag.

5. Valg til bestyrelsen (for 2 år).  
a. Valg af formand.  På valg: Danielle Pröschold genopstiller.
     Danielle Pröschold blev genvalgt.  

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg: Annette-Marie Frimann Jensen, Egon Pedersen, Per 
Jonasson, Birte Lynghøj, Gitte Svarre, Vibeke Holscher, Steen Stavngaard og Eva Gjøe (alle 
genopstiller) Eva Fryklund meddelte, at hun var villig til at stille op som bestyrelsesmedlem.

Genvalgt til bestyrelsen blev: Annette-Marie Frimann Jensen, Egon Pedersen, Per Jonasson, Birte 
Lynghøj, Gitte Svarre, Vibeke Holscher, Steen Stavngaard og Eva Gjøe.
Nyvalgt til bestyrelsen: Eva Fryklund

c. Valg af suppleanter.
  Per Tennberg blev valgt som suppleant.

d. Valg af revisor. På valg: Mogens Rasmussen  
 Mogens Rasmussen blev valgt som revisor.
   
6. Eventuelt  
Medlem spurgte, om Københavns Kommune havde lukket specialskoler på grund af inklusion i 
folkeskolen. Det har man ikke, og det er bestyrelsens opfattelse, at man heller ikke vil gøre det. 
Steen Stavngaard arbejder handicappolitisk med inklusion i Landsforeningen LEV og som medlem 
af Handicaprådet.
Medlemmerne og bestyrelsen talte om, at de nærede dybe bekymring for det faglige niveau på 
specialskolerne. Lærerstillinger erstattes i vid udstrækning af pædagogstillinger o.a. 

Medlem efterlyste information om botilbuddene, så det blev muligt for pårørende at vurdere 
tilbuddene i forhold til ens søn eller datter. 
Flere andre medlemmer fortalte om Tilbudsportalen og henviste også til en snak med 
botilbudslederne eller et kig på de bostedernes hjemmesider. Man kan også henvende sig til 
pårørenderådene.

Medlem fortalte om komplekst problem i forbindelse med lov om informeret samtykke og 
Statsforvaltningen. Dette affødte en større diskussion om værgemål og Statsforvaltningens 
håndtering og lange svartider.

LEV København vil gå videre til LEV med problematikken samt afholde en debataften om 
værgemål.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede deltagerne.
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