Handicaprådet

REFERAT fra mødet
Torsdag den 24. november 2011 kl. 17.00 i F2
MØDEDELTAGERE
Bodil Egelund
Anne Marie Mathiesen
Anne-Mette Risgaard-Schmidt
Ejkild Steen
Guri Bjerregaard

Hanne Kyvsgaard
Ninette Hartwich
Ole Tinghøj
Pia Adelsteen
Tina Tving Stauning

Der var afbud fra Ole Thinghøj og Ninette Hartwich. For Guri Bjerregaard mødte
Anne-Lise Kuhre. For Pia Adelsteen mødte Kasper Andersen. Ejkild Steen mødte
ikke. I stedet deltog Terkel Maack.

Dagsorden
Sag nr. 1

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

Sag nr. 2

Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2011.
Med henvisning til pkt. 8 om adgangsforholdene på Lundebjerggård har der
efterfølgende været dialog, og sagen har været behandlet i Social- Ældre- og
Sundhedsudvalget. I øvrigt godkendt.

Sag nr. 3

Brugerrådet for Frivillighedsstedet vil gerne udveksle inspiration til
brug af Frivillighedsstedet.
Terkel Maack fra Brugerrådet orienterede om Frivillighedsstedet, som udvalget
var inviteret til at besigtige inden mødets start.
Der er nedsat et brugerråd og en bestyrelse, som bl.a. er med til at sætte
dagsorden for brugen af stedet. Man er glad for rammerne, men har stadig
ønsker om små ændringer. For bl.a. at lette adgangsforholdene i gården ønsker
man belysning og en asfalteret sti. Der foregår faste arrangementer så godt
som hver eftermiddag.

Sag nr. 4

Handicappris.
Der er modtaget fire indstilling, som alle opfylder de vedtagne kriterier for
tildelingen af handicapprisen.
Der blev udpeget en modtager af prisen af et enigt Handicapråd.
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Sag nr. 5

Fastsættelse af mødedatoer for 2012.
Næste møde blev fastlagt til torsdag den 26. januar 2012 kl. 17.00.
For at imødekomme medlemmernes forskellige ønsker om valg af ugedag
besluttede rådet, at møderne ikke fastlægges på samme ugedag. Formanden
blev anmodet om at forelægge forslag til mødedag for resten af 2012 til
godkendelse på førstkommende møde den 26. januar.
De forslåede datoer kan dog allerede oplyses nu, og det er:
Torsdag den 26. januar 2012
Tirsdag den 13. marts 2012
Tirsdag den 15. maj 2012
Mandag den 10. september 2012
Torsdag den 8. november 2012.
Mødetiden forventes at blive kl. 17.00.

Sag nr. 6

Kontaktperson for handicappede.
Punktet udsættes til næste møde.

Sag nr. 7

Økonomi til konferencer og kurser for rådets medlemmer.
Handicaprådets økonomi blev drøftet. I konkrete situationer retter formaden
fremover henvendelse til sekretæren om økonomien.

Sag nr. 8

Orientering fra formanden.
Der er modtaget invitation til at deltage i den årlige ligebehandlingsdag i Institut
for Menneskerettidighed.

Sag nr. 9

Eventuelt.
Intet.

Mødet sluttede kl. 18.10.
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