
Referat af LEV Københavns Kommunekreds Ordinære Generalforsamling 2018

Tirsdag d. 27. februar 2018 på Uddannelsescenter UIU

Vi mødtes 20 medlemmer på en frostkold og blæsende aften i februar for at afholde LEV 
Københavns ordinære generalforsamling. Vi fik desværre en del afbud på grund af den hærgende 
influenza.
Efter en god snak over en lækker bid mad gik vi i gang med generalforsamlingen:

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.
Formanden Danielle Pröschold aflagde beretning for bestyrelsens arbejde siden sidste 
generalforsamling i februar 2016.

Herunder fortalte hun blandt andet om LEV Københavns bestræbelser på at forhindre 
besparelser på bo- og dagtilbudsområdet i budget 2018 (13,8 mill. kr. som ”tilpasning af 
serviceniveau på bo- og dagtilbud”). Det lykkedes sammen med andre organisationer og 
interessegrupper at få besparelserne taget af bordet, men de samme besparelser er nu dukket op i
forslag til budget 2019, så nu skal der igen argumenteres for, hvorfor disse besparelsesforslag er
så ødelæggende for vores borgere.

Dagtilbuddene er der også blevet arbejdet med fra en anden vinkel. Bestyrelsen inviterede 
pårørende og medarbejdere til en debataften, hvor emnet var: ”Hvad er et godt dagtilbud?”.
Både pårørende og medarbejdere kom med mange gode og inspirerende bud, som vi samlede op
og senere præsenterede for Borgercenterchef Lasse Steenland.

Et andet inspirerende arrangement var et foredrag med psykolog Dorthe Birkmose om 
neuropædagogik og/eller rehabilitering i februar 2017. Foredraget, der blev overværet af 110 
deltagere, var en kæmpe succes.

 Annette-Marie Frimann Jensen og Birte Lynghøj fortalte om det pårørendesamarbejde, der 
startede op i 2016 med en temaaften om emnet: Det svære samarbejde. Med en temaaften 7. maj
2018 bliver det til i alt syv aftner med forskelligt indhold om det svære samarbejde, det gode 
samarbejde, foredrag om pårørendesamarbejde med Hanne Gullestrup og workshops med 
etablering af tværgående arbejdsgrupper, der arbejder med at føre idéerne videre. 
Arbejdsgrupperne, der består af pårørende og medarbejdere, beskæftiger sig nu med 3 emner: 

1. Uddannelse i Pårørendesamarbejde (arbejder på diplomuddannelse på Metropol og 
introduktion til nyansatte om pårørendesamarbejde).
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2. Synlighed/Bedre forhold (undersøger aktivt forhold for mennesker med 
udviklingshæmning).

3. Pårørende som aktiv del af tilbuddene (herunder traditioner og den gode flytning) 

I den planlæggende projektgruppe sidder to repræsentanter fra LEV Københavns bestyrelse 
sammen med to seniorkonsulenter fra Staben i Socialforvaltningen, en 
projektmedarbejder/frivillighedskoordinator og forskellige repræsentanter fra Centrene.
Bestyrelsen satser meget på dette unikke samarbejde mellem Socialforvaltningen og LEV 
København, og vi håber også, at det skaber forståelse for vigtigheden af at bevare et 
pårørendesamarbejde med en god pårørendepolitik med retten til at oprette bl.a. pårørenderåd.

      Formanden takkede varmt LEV Københavns Blads afgående redaktør Lasse Rydberg for hans 
      helt utrolige arbejdsindsats og engagement gennem så mange år. Lasse Rydberg har beriget os 
      alle med et fantastisk godt blad, som mange har set hen til at læse, når det udkom.

      Steen Stavngaard fortalte om Landsforeningen LEVs kommende konference d. 17. marts, hvor 
      emnet er organisationsudvikling. Der er allerede nu drøftelser i Hovedbestyrelsen om, hvordan 
      foreningen kan være en mere aktiv del af samfundet, og også gøre organisationsudviklingen til 
      en løbende proces. Steen Stavngaard roste i den forbindelse LEVs nye  landsformand Anni 
      Sørensen. 

      Der blev spurgt, hvad der skulle ske med bladet, når Lasse Rydberg stopper? Det er bestyrelsens
      hensigt at fortsætte bladet et år, så må vi se, om vi kan løfte det frem over. Det vil ikke blive det 
      samme gode blad, som medlemmerne har været vant til, men bestyrelsen vil forsøge at skrive 
      artikler og finde illustrationer m.v. Vi efterlyser også indlæg fra medlemmerne.
      Kontrakten med Intryk giver også mulighed for at nedsætte sidetallet, så der er mindre plads til
      stof fra LEV København. Lasse Rydberg har også tilbudt at skrive artikler ind imellem, hvilket  
      bestyrelsen er meget glad for.

       Beretningen blev derefter godkendt.

3. Det reviderede Årsregnskab 2017 forelægges til godkendelse.
Kasserer Eva Gjøe fremlagde LEV Københavns Kommunekreds Årsregnskab 2017. 
På regnskabet for Amagerbrogade 212 er der et stort underskud på grund af, at Tusindfryd er 
blevet flyttet til Sundby Væksthus. LEV København venter på en ny lejer til at overtage det 
ledige erhvervslejemål. I forvejen er de to bo-lejemål stadig udlejet, og der er ikke udsigt til 
fraflytning. Danielle redegjorde for bestyrelsens beslutning om ikke at sælge huset af hensyn til 
de nuværende lejere.
I kredsens årsregnskab er det LEV Københavns Blad, julegaverne til 80 borgere uden pårørende
samt møder og aktiviteter, der har været de største udgiftsposter.

 Blandt medlemmerne var der utilfredshed med LEV Repræsentantskabsmødes beslutning om, 
at kredsens kontingentandele fra Landsforeningen er sløjfet. Man mente, at denne form for 
”kommunal udligning” var et dårligt signal at sende såvel nuværende som fremtidige 
medlemmer i de kredse, som ikke modtager kontingentandele mere.
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Steen Stavngaard redegjorde for baggrunden for beslutningen. Idéen var at give de små fattige 
kredse flere penge at arbejde med for at give dem mulighed for aktiviteter, som de pt ikke har 
råd til.

Årsregnskabet 2017 blev derefter godkendt.

4. Vedtagelse af årshjul.
    Birte Lynghøj fremlagde bestyrelsens forslag til Årshjul 2018 for LEV København. 
    Ifølge beslutning på LEVs Repræsentantskabsmøde skal kredsene hvert år udarbejde et årshjul,  
    som skal vedtages på kredsenes generalforsamlinger.
    Medlemmerne drøftede fordele og ulemper ved et årshjul og arbejdet hermed.

    Årshjulet for 2018 blev vedtaget med den bemærkning, at det skal betragtes som en ramme for  
    bestyrelsens arbejde og med vide muligheder for ændringer for den nyvalgte bestyrelse.

5. Behandling af indkomne forslag.
     Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen (for 2 år).
a. Valg af formand.
    Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var nogen, der ønskede at stille op som formand, da  
    Danielle Pröschold ikke har ønsket at genopstille. Ingen ønskede at stille op.
    Dirigenten spurgte, om der var nogen i bestyrelsen, som ønskede at opstille. Det var der ikke 
    umiddelbart. Steen Stavngaard fortalte, at bestyrelsen havde haft følere ud til forskellige mulige
    kandidater, men ingen havde ønsket at opstille.
    Denne kritiske situation har naturligvis været drøftet i bestyrelsen igennem længere tid, og Steen 
    Stavngaard har nu tilbudt at stille op som formand i 2 år, men som formand i en bestyrelse med 
    kollektiv ledelse, hvor opgaverne fordeles på alle bestyrelsesmedlemmer. Den konstruktion har 
    bestyrelsen sagt ja til at gå ind i.   
    Der var stor tak til Steen Stavngaard og stor tilfredshed med denne løsning blandt medlemmerne 
    på generalforsamlingen.

    Der var også stor tak til Danielle Pröschold for hendes store arbejdsindsats som formand 
    gennem 6 år. Danielle har altid stillet op i vanskelige situationer, når hun mødte skævheder og 
    urimeligheder i ”systemet”, og hun har haft en god kontakt til og dialog med forvaltningen.
    Generalforsamlingen henstillede også til, at der arbejdes intenst på at finde nye 
    bestyrelsesmedlemmer og ny formand til generalforsamlingen i 2020.

    Steen Stavngaard blev herefter valgt til formand.
     
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
     På valg var: Annette-Marie Frimann Jensen, Egon Pedersen, Per Jonasson, Birte Lynghøj, Gitte
                         Svarre, Eva Gjøe og Danielle Pröschold.

   Alle blev genvalgt
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                         Tommy Gjøe blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 

c. Valg af suppleanter.
                         Eva Fryklund blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

d. Valg af revisor.
     På valg: Mogens Rasmussen.
     Ønskede ikke genvalg.
                         Jørn Jensen blev valgt.

6. Eventuelt.
    Der var stor tak til Vibeke Holscher og Eva Fryklund for deres indsats i LEV Københavns 
    bestyrelse. Eva Fryklund beholder vi som suppleant – det er vi meget glade for.

    Også stor tak til vores revisor Mogens Rasmussen, som igennem mange, mange år har hjulpet 
    kredsen med revision af årsregnskaberne.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede deltagerne for god ro og orden.
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