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Kære Medlemmer! 
Repræsentantskabet havde møde d. 23. – 24. september 2016 på Musholm. 
Eftersom den tidligere referent nu er formand, har vi valgt en ny referent, nemlig Annette Sylvest Nielsen. 
Annette skriver fremover referaterne som fortsat behandles fortroligt. Formanden vil skrive et resumé, på 
baggrund af det godkendte referat, ganske som hidtil.  
Derudover har vi i repræsentantskabet besluttet at supplere resuméerne med små videoer til facebook, i et 
forsøg på at fange flere medlemmers opmærksomhed. Det er tanken at videoerne skal være korte og 
hurtige at se, mens man kan fordybe sig lidt mere i resuméet, som bliver mere beskrivende i forhold til 
mødets indhold. Resuméet offentliggøres via hjemmesiden. 
Det er de to repræsentantskabsmedlemmer Rasmus Dissing og Simon Toft Jørgensen, der står for videoen 
og de vil fremover interviewe to medlemmer af repræsentantskabet ganske kort umiddelbart efter 
repræsentantskabsmødet. 
Præsentation af BPA-projekt: Vi mødtes fredag aften til en præsentation af et veloverstået projekt omkring 
BPA og ledelse. Ole Rasmussen fra Center for Frivillighed og Ledelse, som stod for projektet, gav et oplæg 
sammen med kursusdeltager Charlotte Streton, der selv har muskelsvind og BPA. 
Kursuset var i første omgang et forsøg og har tidligere været omtalt i Muskelkraft. Repræsentantskabet 
blev præsenteret for konklusionerne for at kunne tage stilling til om vi skal udbyde kursuset fremover til 
vores medlemmer.  
Alle deltagere havde evalueret kursuset og alle havde fået noget positivt med sig. Fokuspunkterne havde 
været konfliktforebyggelse og konflikthåndtering samt nogle generelle drøftelser om hvad der er værd at 
lægge vægt på i forbindelse med f.eks. ansættelse.  
Repræsentantskabet er meget enig om, at det bestemt er værd at fortsætte med kursuset. Måske i en lidt 
billigere udgave med færre overnatninger, men med de samme debatter og coaching. Tanken er at udbyde 
det til de medlemmer, der har en BPA, og som gerne vil lære mere om at være arbejdsleder, og blive dygtig 
til dels at undgå konflikter og dels håndtere dem, hvis de opstår. Bestyrelsen har fået til opgave at 
undersøge hvorledes det kan finansieres, evt. med brug af fondsmidler eller offentligt tilskud. Der vil måske 
komme et mindre deltagergebyr eller depositum. 
Udvalgsarbejde: Resten af fredagen gik med at repræsentantskabsmedlemmerne arbejdede i deres 
respektive udvalg – henholdsvis Børn & Unge-, Tilgængelighed-, Retssikkerhed-, Sundhedspolitisk- samt 
Beskæftigelsesudvalget. Under Netværksweekenden vil de enkelte udvalg tilbyde workshops til deltagerne, 
med henblik på at få flere medlemmer involveret i de nøglepunkter, der skal udstikkes for 
Muskelsvindfondens politiske indsatsområder. 
Økonomisk orientering: Lørdag formiddag begyndte med at direktøren orienterede om situationen i 
organisationen og i særdeleshed om resultatet af sommerens indsamlingsaktiviteteter. Grøn Koncert blev i 
år besøgt af 160.000 tilskuere. De frivillige gjorde endnu engang en fantastisk indsats. Vejret var med på 
første del af touren, men vi blev udfordret noget, da vi ramte Odense, Næstved og Valby, hvor tilskuertallet 
traditionelt er højt og derfor har afgørende betydning for det samlede resultat. I 2016 blev dette en anelse 
lavere end gennemsnittet for de seneste syv år. Cirkus Summarum var endnu engang en storslået succes, 
men Muskelsvindfonden har i år investeret nye aktiviteter, som skal bidrage til at sikre foreningens fremtid, 
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hvorfor vi på den korte bane må indstille os på, at der nok ikke bliver midler til at udvide de 
formålsbestemte aktiviteter i 2017.   
Kort orientering om Musholm: Vi følger vores forretningsplan, omsætningen er vokset markant som 
planlagt, særligt foreninger og NGO organisationer har taget Musholm til sig. Alle weekender er i store træk 
reserveret i 2017.  
Muskelsvindfonden og Musholm har indgået partnerskabsaftale med Parasport Danmark og det var derfor 
naturligt at deltage i PL.  Jens Spanfelt og Henrik Ib Jørgensen deltog i PL i Rio og støttede op om de danske 
atleter og arbejdede på at skabe netværk. 
Debat om vedtægterne: Et par repræsentantskabsmedlemmer har foreslået, at man skal kigge på længden 
af formands- og næstformandsperioden, med henblik på at sikre kontinuitet. Forslaget tog afsæt i at en 1-
årig valgperiode kan rumme en vis usikkerhed og ustabilitet for foreningen, og at det kunne være 
hensigtsmæssigt at forlænge valgperioden. Dette gav en del debat i repræsentantskabet, hvor der var 
holdninger for og imod forslaget – det primære modargument til en forlængelse af valgperioden gik på at 
det vil svække medlemsdemokratiet, hvis man ikke kan vælge formanden og næstformanden til og fra hvert 
år. Omvendt var mange enige i, at det er vigtigt at sikre kontinuitet.  
Konklusionen blev, at når der ikke er fuld opbakning til en forlængelse af valgperioden, vil 
repræsentantskabet ikke stille det som et forslag til næste landsmøde. Repræsentantskabet konkluderede 
at det står ethvert medlem af Muskelsvindfonden frit for at stille forslag til vedtægtsændringer på eget 
initiativ, men det skal indgives til bestyrelsen senest d. 1. februar samme år som landsmødet afholdes i. 
Debat om rammen for henholdsvis formandskab, bestyrelse og repræsentantskabets politiske ageren: Et 
af medlemmerne i repræsentantskabet havde ønsket dette til debat. Baggrunden for punktet var, at 5 
medlemmer af repræsentantskabet, herunder formanden, havde skrevet et høringssvar til en sparerunde i 
Århus kommune. Høringssvaret blev officielt bakket op af et læserbrev skrevet af formanden, og begge dele 
har i sommerens løb været diskuteret i en facebookgruppe som en del medlemmer af Muskelsvindfonden 
også er medlem af.  
Repræsentantskabet konkluderede at det er vigtigt, at vi er aktive i den politiske debat, når handler om 
relevante sager med tilknytning til det handicappolitiske. Hvis vi udtaler os på vegne af foreningen skal det 
derfor følge den politiske retning som vi har fastlagt – dette gælder både medlemmer af 
repræsentantskabet og bestyrelsen såvel som formandsskabet.  
Oplæg til debat om revision af servicelovens voksenbestemmelser: Jørgen Lenger berettede om 
regeringens udspil til ændring af servicelovens voksenbestemmelser: Socialministeren ønsker at genoprette 
tilliden mellem handicaporganisationerne og kommunerne. Danske Handicaporganisationer og de enkelte 
handicaporganisationer har løbende henvendt sig med ønske om løsning af konkrete problemstillinger, 
mens Kommunernes Landsforening har henvendt sig med andre ønsker. Ministerens udspil medtager stort 
set ikke handicaporganisationernes ønsker, mens kommunernes henvendelser om øget styrbarhed har sat 
sit præg på det aktuelle udkast. Derfor er det ikke voldsomt tillidsskabende. 
Konkret har man foreslået en tretrinsraket: 1) Der skal laves en grundig udredning: Situation, 
begrænsninger, behov, funktionsevne. 2) Der skal laves en handleplan med udgangspunkt i udredningen. 3) 
Der skal fastsættes en ydelse fra et indsatskatalog, som kommunen skønner dækker borgerens behov. Når 
udredningen laves vil kommunerne utvivlsomt have fokus på, hvilken ydelse kommunen gerne vil ende med 
at vælge, og udredningen vil derfor i høj grad blive tilpasset et i forvejen givet ”facit”.  Selv om man er 
omfattet af målgruppen for de enkelte paragraffer i Serviceloven, er man ikke berettiget alligevel, såfremt 
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kommunen kan finde andre løsninger, der efter kommunens skøn opfylder den enkeltes behov. Dette bliver 
muligt, fordi man går fra et retsprincip til et skønsprincip.  
Jørgen Lenger understregede, at selv om socialministerens udspil er en klar forringelse, også for mennesker 
med muskelsvind, så rammes andre grupper dog langt hårdere, end vi gør, blandt andre 
udviklingshæmmede.  
I skrivende stund vurderes det dog, at et flertal i Folketinget vil afvise denne konstruktion, og tilbage står 
derfor kun nogle forpjuskede enkeltændringer, hvoraf nogle dog er ganske gode.   
Så i stedet for at opliste hvad udspillet indebærer, vil resuméet i stedet opliste hvad vi har konkluderet i 
repræsentantskabet: 

 Hvis forhandlingerne bryder sammen, vil de årlige økonomiforhandlinger mellem Finansministeren 
og KL kunne vise sig afgørende. Her inddrages handicaporganisationerne ikke, så vores indsats skal 
ske før de forhandlinger. 

 Vi skal angribe det begreb der hedder STYRBARHED – handicapområdet er ikke mindre styrbart end 
øvrige områder. Vi skal i offensiven i den offentlige debat – også omkring tesen om at 
handicapudgifterne er i voldsom vækst. 

 Det er væsentligt at fastholde, at vi fremadrettet skal have rettigheder og ikke blot et skønsprincip. 
Formanden havde på mødetidspunktet en kronik herom indsendt til Kristeligt Dagblad, som blev 
bragt d. 27. september. 

 Fokus på måden vores budskaber kommunikeres på, således at det bliver mere opsigtsvækkende. 
”sådan vil det være for nogle mennesker, hvis dette bliver virkelighed”. Vi skal gøre mere i virale 
videoer og anvende mere moderne virkemidler i kommunikationen. 
 

Desuden informerede Jørgen Lenger om, at alle de høringer vi i Muskelsvindfonden inviteres til, kan ses på: 
www.hoeringsportalen.dk  
Vi får et hav af invitationer – men vi udtaler os sjældent – men kun om det der er væsentligt for os. Dog er 
det ofte Danske Handicaporganisationer, der laver det endelige høringssvar på vegne af alle organisationer, 
som organisationerne så eventuelt bidrager til. 
Eventuelt: Det blev aftalt at Landsmødeudvalget skal arbejde videre med en løsning til digital afstemning, 
jf. det mandat der blev givet på mødet i februar.  
Det gælder om at finde en brugbar løsning og skabe en god overgangsperiode, så alle er trygge ved det. 
Pga. Post Danmarks svigtende leverancer, er det ikke holdbart at fortsætte med de traditionelle 
brevstemmer. Digitalisering af landsmøderne vil kræve en vedtægtsændring i forhold til brevstemmerne, så 
det skal planlægges i god tid og testes godt før brug. Der bliver derfor sædvanlig papirafstemning til 
Landsmødet 2017. 
 
Resuméet er skrevet d. 19. oktober 2016 af:  
Lisbeth Koed Doktor, Formand for Muskelsvindfonden.  


