Dragør den 18. maj 2017
Til

Kommunalbestyrelsen
Tirsdag den 2. maj var der BOP møde på Enggården. Desværre oplevede vi en uheldig episode med Jens
Passarge, som for en gangs skyld var til stede. Han har ikke været til stede ved de to foregående møder.
(der er 4 om året)
Efter kort tid opstod en diskussion vedr. ansættelse af to ledige områdeledere. Diskussionen blev fra Jens
P's side meget politisk og ubehagelig, så vi (Bente Baeré og Nils Høj) stoppede den og sagde, at det ikke var
rette tid og sted til den diskussion, og at den måtte de tage et andet sted.
Vi ved ikke, om dette var årsagen til, at Jens reagerede, som han gjorde ganske kort tid efter.
Formanden Nils Høj var dirigent og sad på samme side som Bente Baeré og Jens Passarge. Hverken han
eller vi andre så, at Jens havde markeret for at sige noget, men pludselig rejste Jens sig op, smækkede
fornærmet sin mappe i og forlod rummet med den besked: "at når jeg ikke kan få lov til at tale, kan jeg
ligeså godt gå".
Alle i lokalet kiggede forundret efter ham, og vi sad alle med en mærkelig følelse af, at ”hvad skete der lige
her?” Den nye centerleder Ole Andersen blev meget berørt af situationen og prøvede at "fange" Jens men
uden held, han var væk.
Vi pårørende i gruppen var alle enige om, at Jens' opførelse er ganske utilstedelig og uværdig for en person,
der repræsenterer kommunen.
Bente Baeré og Nils Høj har efterfølgende holdt et lille møde med Thyra Pallesen og Ole Andersen, hvor vi
gav udtryk for, at vi ikke længere ønsker at have Jens Passarge siddende i BOP som kommunens
repræsentant. Vores ønske er derfor, at Kommunalbestyrelsen finder en ny repræsentant.
I øvrigt vil der på næste BOP møde komme forslag til ændringer i vedtægterne, så det er for de pårørende i
BOP vigtigt, at der sidder en repræsentant fra kommunalbestyrelsen.
Venlig hilsen
Nils Høj og Bente Baeré

