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Indbydelse til alle vore
medlemmer og deres
samboende familie til at
besøge
Sporvejsmuseet
Skjoldenæsholm
Vi kører sammen i bus til museet
lørdag den 25. maj 2019.
Vi mødes på P-pladsen ved Værløse
hallerne kl. 11.

Støttegruppens kalender for
1. kvartal 2019:
Kvartalsmøde med Forvaltningen den
22.5.2019 kl. 15:00 på Furesø rådhus.
Indbydelse til forårstur til Sporvejsmuseet
i Skjoldnæsholm den 25. maj.
Bestyrelsesmøde onsdag den 7. august
sandsynligvis hos Inge.

En damevits fra Bakspejlet i 1980’erne:
”Mænd er som julegraner.
Så snart man har fældet en, får man øje på en
anden, der er flottere!”

Bladansvarlig: Inge Voigt – tlf. 4444 1416

Vi spiser frokost i en gammel sporvogn
og har eftermiddagen til at se os omkring.
Frokosten leveres af Støttegruppen og vi
kører hjem omkring ca. kl. 16.
Tilmelding til Anette Sørensen, telefonnr.
3029 9543 senest den 19 maj.
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Generalforsamlingen fandt sted
lørdag den 16. marts fra kl. 13:30
i Lynghuset på Kirke Værløsevej
36.
Der deltog 16 personer: 15 stemmeberettigede og 1 ”gæst”.
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Frank Madsen (FM)
som dirigent. FM blev enstemmigt valgt.
2. Eventuelt valg af stemmeudvalg.
Der blev ikke valgt noget stemmeudvalg.
3. Bestyrelsens beretning fremlægges og godkendes.
Formand Inge Voigt (IV) oplæste
bestyrelsens beretning, som kan læses
på side 3.
Kommentarer:

Jens Elgum (JE): JE var utilfreds med
kommunikationen i bestyrelsen og følte,
at han var blevet ”smidt ud” fra deltagelse
i kvartalsmøderne med begrundelsen, at
han kun repræsenterede sin egen familie.
JE følte at han ikke kun repræsenterede
sin egen familie og mente at MM og IV
talte lige så meget om Langkærgaard og
de udeboende.
Inge Voigt (IV): Forvaltningen gjorde det
klart at de ikke ønskede at skulle behandle personsager på møderne (=
Jens’s familie) og stillede spørgsmålstegn
ved formålet med møderne.

______________________
IV: Da Støttegruppen gerne vil bevare
kvartalsmøderne, måtte vi tage beslutningen om ikke længere at medtage JE
som repræsentant på disse møder.
Margrethe Madsen (MM): På møderne
fulgte JE ikke dagsordenen, men kastede
sig ud i beskrivelse af sine personlige
problemer med sin handicappede søns
livsvilkår.
JE. Det kan jeg ikke huske noget af!
IV: Beslutningen om ikke at lade JE
repræsentere medlemmerne i Støttegruppen blev taget af bestyrelsen iht.
vedtægterne.
FM: Iht. § 7 i vedtægterne ”bestemmer
bestyrelsen forretningsordenen og måden
den udøves”.
Henrik Sørensen (HS): HS var meget ked
af det, da han mente at JE ikke talte pænt
om Langkærgaard og der er HS meget
glad for at bo!
JE: Det er en misforståelse – JE synes
godt om Langkærgaard!
Her sluttede debatten og bestyrelsens
beretning blev enstemmigt godkendt.
1. Regnskabet fremlægges og
godkendes.
Kasserer Margrethe Madsen gennemgik
regnskabet. Der var ingen spørgsmål til
regnskabet og det blev enstemmigt
godkendt. Regnskabet ses på side x.
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4. Behandling af eventuelle
ændringer af vedtægterne.
Der var ingen forslag om ændringer af
vedtægterne.
5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke modtaget nogen forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
for 2019: kr. 125 pr. år pr. medlemskab.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

7. Valg efter vedtægterne.
 Kasserer Margrethe Madsen var
på valg. Margrethe Madsen blev
enstemmigt valgt til kasserer for 2
år.
 Der var ingen kandidater til
posterne som bestyrelsesmedlem
eller suppleant. Bestyrelsen fik
mandat til at være selvsupplerende
indtil næste generalforsamling.
 Revisor Lene Byder var på valg.
Lene Byder blev enstemmigt valgt
som revisor.
8. Eventuelt.
IV: Har I bemærket, at Bettina Ugelvig
Møller på møde i Handicaprådet ønsker
at sætte fokus på at mennesker med
handicap også blive ældre. Det kræver at
personalerne også skal kunne hjælpe
ældre borgere med funktionsnedsættelse.
IV: Handicaprådet har haft spørgsmålet
om ”tovholder” eller ”borgerrådgiver” oppe
med borgmester Ole Bondo (OB). OB
svarede ikke ”nej”, men kom med eksempler på familie vejlederordninger, callcenter for ældre, senior-telefonlinje samt

______________________
senior- postkasse og kontaktcenter. OB
og handicaprådet konkluderede på mødet
den 29.11.18, at de ville følge op på
Ballerup og Høje Tåstrups kommuners
projekt med ”borgerrådgiver”.
Der var ikke flere, der ønskede ordet og
dirigenten lukkede generalforsamlingen
og takkede for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for god
ledelse og referanten (Kent Voigt) for at
have taget referat af generalforsamlingen.
PS. Efter generalforsamlingen meddelte
Erling Brix, at han gerne ville stille op som
suppleant for 1 år. Vi takkede Erling og
bød ham velkommen i bestyrelsen.

---------- o ---------Kontingent for 2019
Som I kan læse ovenfor, er kontingentet
pr. medlemskab uændret kr. 125 pr. år.
I henhold til vedtægterne skal kontingentet indbetales inden 1. juli for at man kan
bevare sit medlemskab.
Vi vil gerne slippe for at skulle bruge tid
efter 1. juli på at ringe jer op for at høre
om I blot har glemt at betale eller om I
ønsker at udmelde jer. Så, søde venner:
Venligst indbetal jeres kontingent snarest
muligt til
Reg.nr. 2310 og kontonr. 8979545682
På forhånd tak!
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Bestyrelsens beretning 2019
Årets store begivenhed i 2019 var vores 20
års jubilæum. Derud over har vi som vi plejer
holdt nogle møder med forvaltningen, hvor
der er kommet ny centerchef og vi har holdt 4
bestyrelsesmøder og vi har haft et arrangement på Bakken i foråret. Arrangementet blev
dog noget afkortet pga. regnvejr.
Jubilæet blev afholdt på rådhuset, hvor Jens
havde lavet et foto show med billeder fra
tidligere Støtte-gruppearrangementer med
vores børn. Det var sjovt at gense ”børnene”
og vi kunne sagtens genkende de forskellige
begivenheder og børnene, som jo i dag er
voksne alle sammen.
Efter at formanden havde budt velkommen,
blev det holdt taler af Støttegruppens første
formand Erik Ziegler, som fortalte om
Støttegruppens første 3 år.
Borgmester Ole Bondo holdt derefter en tale,
hvor han værdsatte vores frivillige arbejde for
de handicappede borgere og forsikrede os
om at vi var et vigtigt mellemled mellem
borgerne og politikkerne. Vi måtte også gerne
optræde som en slags ”vagthunde”, hvis
noget ikke fungerer optimalt for vores handicappede indenfor mulighedernes grænser i
Furesø.
Så holdt Marianne Rosenvold fra Danske
Handicaporganisationer en tale hvori hun
anerkendte vores rolle som talerør for de
handicappede og ønskede for os at vi kunne
have direkte kontakt til politikkerne ”udenom
Rockwool laget”.
Til slut fortalte de 2 lokalpolitikkere Mathilde
Powers og Tine Hessner om at vi som

______________________
forening gør en god indsats og at de
respekterer vores arbejde.
Der var kaffe/te og sodavand samt kager,
doneret af Erik Zieglers arbejdsgiver, til alle
og en god og hyggelig snak på kryds og
tværs henover bordene.

Kvartalsmøderne
På mødet i juni, med Rikke Asmussen (RA)
som centerchef diskuterede vi igen emnet
fast/løst-ansatte medarbejdere, beregning af
ledsagertimer, PC café i Lynghuset for
autisterne m.m.
Mødet, planlagt til den 19. september, blev
aflyst pga. flere deltageres afbud.
På mødet i november fik vi besked om at RA
var fratrådt som centerchef og at Susanne
Philipson (SP) var fungerende centerchef.
Jacob Arnstrup (JA) fra Lynghuset deltog i
mødet. Margrethe Madsen (MM) og jeg
overtalte JA til at lave et fælles ”årshjul” med
bofællesskaberne og de udeboende for at
undgå overlappende arrangementer og vi
talte om systemet Nexus, de nye botilbud,
m.m. Jens Elgum (JE) fortalte om sine problemer med kommunikationen i hjemmeplejen. Som afslutning på mødet – efter at JE
var gået - mindede forvaltningen os om at vi
ikke på disse kvartalsmøder behandler
personsager, men kun generelle sager, som
vedrører de handicappede vi som pårørende
repræsenterer.
Som følge af ovennævnte aftale om ikke at
behandle personsager på disse møder deltog
kun MM og jeg på mødet den 19.2.19 sam-
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men med JA og SP. Vi fortalte om hvad vi så
som målsætningen med møderne og SP og
JA var enige i, at vi - for at kunne: ”arbejde for
at forbedre forholdene for de i Furesø
kommune bosatte handicappede og kunne
varetage deres interesser”, som der står i
vores vedtæger - mødes med dem en gang i
kvartalet for at tale om evt. ændringer i de
handicappedes vilkår, som følge af f.eks.
lovændringer eller Furesøs egne politiske
beslutninger.
Derefter fortalte SP om det ny botilbud på
Syvstjernevænge 10 og vi talte om hjemtagning af handicappede borgere fra ”udenbys”
botilbud. På mødet skulle vi også præsenteres for den ny centerchef Charlotte Kruse
Lange. CHL introducerede sig selv og vi talte
om emner til temamøder, den mulige ny
sundhedsreform og om Furesø kommune var
”plaget” af tilsyn.

De udeboende
Kontaktordningen giver de udeboende borgere, der er visiteret til den, samt deres pårørende stor tryghed at kunne få hjælp mellem kl. 20 og 8. Ordningen fungerer rigtig
godt.
Udeboende handicappede i egen lejlighed
De seneste år har der desværre været en del
nedskæringer i støtten til de udeboende. Hvis
disse borgere fortsat skal have et godt liv og
trives i egen lejlighed er nedskæringer ikke
vejen frem.

______________________
og arrangementer, mange nye medarbejdere,
nye praktikanter og studerende.

Lynghuset
Dagtilbuddene kører stille og roligt, men
aftentilbuddet mangler lidt ”krudt”, især fredag
aften. Autisterne har stadig PC café nogle
aftener om ugen.

Tema møder
Bruger- og Pårørenderådet blev nedlagt af
forvaltningen, fordi man ikke mente der var
brug for det på den enkelte institution og fordi
man hellere ville arrangere temamøder for en
bredere kreds. Det blev så kun til et par
møder i løbet af de næste år!
Vi har foreslået 2 emner:
1: ”Når vi ikke her her mere”/”Hvordan lærer
vi at leve med sorg”.
2: ”Barnet i centrum – familien i fokus” = et
emne, som skulle inddrage hele familien i
forhold til den handicappede og dennes
livsvilkår.

Arrangementer
Som nævnt har vi kun afholdt 1 arrangement
foruden jubilæet og det druknede næsten i
regn.

Bestyrelsen
På seneste bestyrelsesmøde satte Jens som
betingelse for sin deltagelse i bestyrelsen, at
han kunne deltage i kvartalsmøderne, og da
bestyrelsen ikke kunne/ville efterkomme dette
ønske, valgte Jens at udtræde af bestyrelsen.

LKG/Svanepunket botilbud
Det går tilsyneladende godt på ovennævnte
botilbud. Der er fastansat nye medarbejdere
på LKG og der er p.t. mange tilbud om ture

Vi håber via vores kvartalsmøder med
forvaltningen at fortsætte vores arbejde med
at vedligeholde/forbedre de gode livsvilkår for
vores handicappede pårørende.

5

Støttegruppen for handicappede i
Furesø kommune

______________________

Indlæg af Bettina Ugelvig
Møller, socialdemokrat/
udvalgsformand på Støttegruppens generalforsamling:
Bettina er 46 år, bor i Værløse, er gift og
har 3 børn og en hund. Bettina er kandidat i spansk og internationale studier.
Bettina har siden 2013 arbejdet som
kommunikationskonsulent for CFD
(Center For Døve) og inden da i Socialstyrelsen og Videnscenter for døvblindblevne. Bettina er desuden uddannet i at
bruge tegnsprog.
Bettina er formand for Udvalg for Dagtilbud og Familier, men det er ”kun”
dagtilbud til børn.
Bettina er også næstformand i Udvalg for
Sociale forhold, Sundhed og et godt
Seniorliv samt medlem af Udvalget for
Skole og Ungdomsuddannelse. Hun er
også med i Handicaprådet. Bettina
arbejder med fokus på ”virkeligheddrømme-kommunikation” eller sagt på en
anden måde med ”hjerne og hjerte”.
80% af de kommunale midler, som vi
bruger på aktivitetsområdet for voksne
med særlige behov, bruges udenfor
Furesø Kommune, derfor ønsker man
politisk at skabe flere lokale tilbud. Men
der er ikke kun tale om en ”spare-øvelse”.
Hjertet er også med.
Frank Madsen mindede Bettina om, at de
nævnte borgere ofte også har venner og
dagtilbud i det udenbys, så det kan være
en svær beslutning, hvis de skal
hjemtages.

______________________
Bettina og resten af byrådet arbejder med
afsæt i Furesøs politiske arbejdsprogram,
hvor fokus på det specialiserede voksenområde blandt andet er på god borgerdialog, flere botilbud, flere beskæftigelsesmuligheder, idrætsmuligheder og
fysisk tilgængelighed.
Bettina mener, at med hensyn til kommunale ”helhedsløsninger”/en borgerrådgiver = en medarbejder, der kender
alle data om en borger, vanskeliggøres
overgangen fra barn til voksen til dels af
persondataloven. Mht. samarbejdet med
de pårørende, stilledes Bettina spørgsmålet, om vi skal have et pårørenderåd?
Inge Voigt bemærkede, at vi både har
haft forældreforeninger og bruger- og
pårørenderåd, men begge ordninger blev
nedlagt af forvaltningen. Bettina vil grave
lidt i, hvad der ligger bag de beslutninger.
Frank Madsen påpegede: 1) at man ikke
skal belaste de pårørende for meget, 2)
at nogle af de handicappede borgere har
udenbys venner og arbejdspladser/dagtilbud og 3) man skal huske på, at de
handicappede også bliver ældre.
Bettina fortalte om et nyt botilbud på
Syvstjernevænge, som ventes klar til
indflytning i 2019. Botilbud på Hareskovhvile ventes klar til indflytning i 2020. I alt
17 nye boliger oveni de nuværende 49!
Frank Madsen mente, at overblikket hos
sagsbehandlerne mangler. Det har Ole
Bondo tidligere erklæret sig enig i, og det
samme gjorde Bettina til dels. Der sker en
stor udskiftning blandt sagsbehandlerne,
som gør det vanskeligt at have et overblik
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og arbejde kontinuerligt. Og det er et
problem, som skal løses for borgernes
skyld men også for sagsbehandlernes
skyld.
Jens Elgum mente, at der er for meget
ventetid og viderestilling, når man henvender sig i forvaltningen, og at ingen
sagsbehandlere bryder sig om at tage
beslutninger.

Bettina overvejede om man skulle indføre
”frihedsbrev” for sagsbehandlerne, så
man viste tillid til deres faglighed og lod
dem agere selvstændigt og få erfaringer
og læring – også af at begå fejl. Bettina
mente dog ikke, at det lå lige for at indføre frihedsbrev til medarbejderne i Furesø kommune.
Margrethe Madsen beklagede, at den
interne sagsbehandling medarbejderne
imellem nu kun foregår skriftligt, ikke som
før på møder. Skrivning af dokumentation
og journaler tager for meget tid, og sagsbehandlernes manglende viden er en
risiko.
Erling Brix: Selvom man har forskellige
handicaps, får man samme hjælp!
Jens Elgum: Et spareforslag kunne være
at have forskellige BPA-ordninger, f.eks.
en 10/7 ordning i stedet for en 24/7
ordning.
Kent Voigt: Man kan få det indtryk, at det
er forvaltningen, der styrer kommunen.
Politikerne skal tage styringen og gå
mere ind i sagerne.
Det var Bettina fuldstændig enig i – hun
nævnte, at det faktisk var hele hendes

______________________
tilgang til det politiske arbejde. Bettina
nævner, at der er ingen, der har stemt på
forvaltningen. Vælgerne har stemt på
politikerne, og de skal sætte kursen for
kommunen.
Bettina sluttede sit indlæg med at konstatere, at forvaltningen har sparet mange
penge. Bettina var lidt bekymret for om
man faktisk har sparet for meget i forvaltningen. Bettina fortæller, at Furesø
har forholdsvis lave udgifter til forvaltning
i forhold til andre kommuner og hun oplever, at alle medarbejdere på Rådhuset
har meget, meget travlt.

Bestyrelsen 2019-2020:
Formand:
Inge Voigt
Skov Allé 4C, 3500 Værløse
Tlf. 4444 1416
Næstformand:
Anette Sørensen
Ahornvænget 134, 3250 Gilleleje
Tlf. 3029 9543
Kasserer:
Margrethe Madsen
Bavnestedet 27, 3500 Værløse
Tlf. 2859 7272
Sekretær:
?
Suppleant:
Erling Brix
Jomfrubakken 10, 3500 Værløse
Tlf. 4448 2368
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