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Landsforeningens formand Bent B. Mik-

kelsen hilste velkommen til temamødet og 

fortalte at baggrunden for valget af tema-

et til årets møde er de mange nye refor-

mer og lovrevisioner, som er trådt i kraft 

ved årsskiftet.

- Reformer og lovrevisioner har på en 

lang række områder indflydelse på livsvil-

kårene for Ligeværds målgruppe. Landsfor-

eningen har fulgt arbejdet omkring disse 

reformer og lovrevisioner tæt og har måt-

tet kæmpe for at blive hørt. Ligeværd har 

også oplevet, at fristerne for at blive hørt til 

tider har været meget korte”.

Med disse ord bød landsformand Bent 

B. Mikkelsen velkommen til temamødet.

Endelig pointerede Bent B. Mikkelsen, 

at der bag de fleste af disse reformer og re-

visioner ligger gode intentioner.

- Vi har dog desværre en vis tvivl om, 

hvorvidt disse intentioner vil blive levende-

gjort, når love og regler skal udmøntes i 

det kommunale system.

Stigende behov for vejledning 

Landsforeningens lokalforeningsmedlem-

mer kunne fortælle om et stigende behov 

for vejledning til medlemmerne og brug af 

tilbuddet om en bisidder, som en direkte 

afledning af indførelsen af de økonomiske 

stramninger som følger med indførelsen 
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af nye regler og love for borgere med sær-

lige behov.  Deltagerne kunne også for-

tælle om mange nye succeser lokalt. Der 

er et stort engagement i forbindelse med 

afholdelsen af de 5 inklusionskonferencer, 

som Landsforeningen er vært ved rundt 

omkring i landet i 2014. Der er stadig go-

de resultater med etablering af UFL klub-

ber, og ved kommunalvalget bevarede 

Landsforeningen de fleste af de pladser 

som lokalforeningerne bestrider, ligesom 

enkelte nye kommunale handicapråd hav-

de fået et Ligeværd medlem. Socialøkono-

miske virksomheder og Startboliger blev 

desuden nævnt som vigtige fokusområder 

lokalt.

Vigtigt at være på forkant

Inge Marie Winther Nielsen, formand for 

lokalforeningen i Herning og Ikast-Brande 

orienterede, sammen med Bent B. Mikkel-

sen, om de nye reformer og love omkring 

førtidspensions- og fleksjob, kontant-

hjælp, efteruddannelse, vedr. beskæftigel-

se, dagpenge, folkeskolen, fleksuddannel-

sen og STU.

Oplægsholderne gav udtryk for nød-

vendigheden af at se på reformerne samlet 

i forbindelse med forsørgelsesgrundlaget 

for unge med særlige behov. Også her blev 

det understreget, at der bag de nye love og 

reformer ligger gode intentioner, men at 

man ikke kommer udenom, at disse tiltag 

også har afsæt i ønsker om kommunale 

besparelser.

- Det er derfor yderst vigtigt at være på 

forkant på dette område; som forening og 

som forældre til de unge som bliver ramt af 

besparelserne, mente oplægsholderne. 

Medlemshvervning og regionskonsu-

lenter

Mogens Mathisen, formand for lokalfor-

eningen Storkøbehavn, stod for fredagens 

andet oplæg om medlemshvervning, sup-

pleret af Esben L. Kullberg, sekretariatsle-

der i Ligeværd og Anne Bech, konsulent i 

Landsforeningen Ligeværd.

Landsforeningens bestyrelse ser det 

som en meget vigtig opgave, at fokusere 

på at tiltrække nye medlemmer til forenin-

gen. Blandt andet fordi man ser, at der i 

forbindelse med indførelsen af de nye love 

er et stigende antal forældre og pårørende, 

som vil kunne høste stor gavn af de mulig-

heder for rådgivning og vejledning, som et 

medlemskab af Landsforeningen giver.  

I forbindelse med oplægget om med-

lemshvervning blev et forslag om ansættel-

se af flere regionskonsulenter i Landsfor-

eningen drøftet. Landsforeningen har i dag 

en regionskonsulent i Region Nord og en 
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regionskonsulent på Sjælland. Regionskon-

sulenterne fungerer som konsulenter for 

de lokalforeninger som ligger i den enkelte 

region og varetager opgaver if. med arran-

gementer i regionen, oplysningsarbejde, 

fundraising mv. Ideen om ansættelse af fle-

re regionskonsulenter blev positivt modta-

get blandt deltagerne.

Fundraising

På andendagen af Landsforeningens te-

mamøde stod fundraiser Dorthe Suell for 

et oplæg om mulighederne for ekstern fi-

nansiering af lokalforeningernes aktivite-

ter.  Deltagerne fik et enkelt og klart over-

blik over fonde og puljer, en lang række 

gode råd og konkrete anvisninger på ud-

arbejdelse af ansøgninger.

Bent B. Mikkelsen supplerede med at 

orientere om de lokale §18 midler, som kan 

søges af alle frivillige lokale foreninger.

I forbindelse med oplæggene drøftede 

deltagerene ideer til lokal fundraising.  

”Find ud af hvem der er god til hvad og ud-

nyt den enkeltes ressourcer bedre - så den 

enkelte får lov at lave det han eller hun er 

bedst til” var et af forslagene. Andre pege-

de på mulighederne for at søge sammen 

med lokale søsterorganisationer eller andre 

lokale interesseorganisationer f.eks. sports-

klubberne og fritidsklubberne. 

Mødedeltagerne udvekslede oplysnin-

ger om hvilke fonde, der var gode at søge 

og henviste til, at der er inspiration at hen-

te på Landsforeningens intranet, hvor man 

kan finde nogle af de ansøgninger som lo-

kalforeningerne har udarbejdet. Endelig 

henviste sekretariatets medarbejdere til 

den hjælp som er at hente i sekretariatet i 

forbindelse med udarbejdelse af ansøgnin-

ger. 

Landsforeningens temamøde sluttede 

med et bevægende og samtidig bekym-

rende indlæg af Ditte Silberbauer, som for-

talte om sin opvækst som diagnosticeret 

infatil autist. Tilhørerne fik et indblik i hvor-

dan stor råstyrke og hjælpen fra en vedhol-

dende støttende voksen kan være afgø-

rende faktorer i et ungt menneskes liv. 

Generalforsamling

Lørdag efter frokost afholdte Landsfor-

eningen Ligeværd den årlige generalfor-

samling.

Tidligere på året havde Landsforenin-

gen på en ekstraordinær generalforsam-

ling besluttet at udvide Landsforeningens 

bestyrelse. Det betød, at foreningen kunne 

hilse to nye medlemmer af bestyrelsen vel-

kommen.

Formand Bent. B. Mikkelsen blev valgt 

med applaus, hvilket også var tilfældet for 

de siddende medlemmer af bestyrelsen, 

som alle genopstillede. Herudover blev An-

nette Bjørn Nielsen fra lokalforeningen 

Greve og Thomas Larsen fra lokalforenin-

gen Randers valgt ind i Landsforeningens 

bestyrelse. Se også faktaboksen om lands-

foreningens bestyrelse. 

Et egentligt referat fra generalforsam-

lingen, samt formandens beretning kan 

læses på Ligeværds hjemmeside: www.li-

gevaerd.dk. På Landsforeningens intranet 

finder man desuden diverse oplæg om for-

sørgelsesgrundlag, medlemshvervning og 

fundraising. 

FaKtaboKS
Landsforeningen Ligeværds 
bestyrelse:
Formand: Bent B. Mikkelsen
Øvrige bestyrelse:
Harald Nielsen 
Bent Flyvholm 
Anny Pedersen
Sonja Knudsen
Jørn Thrane
Mogens Mathiesen
Annette B. Nielsen
Thomas Larsen
Suppleanter:
Kim Pedersen 
Inge Marie W. Nielsen

Landsforeningen Ligeværds bestyrelse. Fra venstre Anette B. Nielsen, Jørn Thrane, Harald Nielsen, Thomas Larsen, Anny Pedersen, Mogens Mathiesen, 
Sonja Knudsen og Bent B. Mikkelsen. Fraværende Bent Flyvholm.


