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Holstebro Handicapråd
2014 – 2017
Rådsmøde 01-2015
Torsdag den 22. januar 2015 - kl. 16.00 – 18.00

REFERAT
1.

Velkomst og protokol

1.1

Velkomst.
- Formanden bød velkommen.

1.2

Formalia og protokol – mødediæt – personlige indberetningslister.
Mødediætsedler blev underskrevet.

2.

Godkendelse af dagsorden og beslutningsdygtighed

2.1.

Godkendelse af mødets dagsorden
Godkendt.

2.2

Konstatering af mødets beslutningsdygtighed
- Ulla Tørnæs har meldt afbud, stedfortræder Aksel Gade deltager i stedet.
-Ole Elbæk har meldt afbud, stedfortræder Kirsten Inge Laursen deltager i
stedet.
- Anette Holm har meldt afbud

2.3

Godkendelse af referat fra sidste møde.
- Referat fra rådsmødet den 18.12.2014 – (09-2014)
Godkendt.

3.

Høring af og udtalelser fra Handicaprådet

3.1

Afgivelse af høringssvar til det politiske niveau (råds-kompetence):
- Ingen

3.2

Høringssvar til forvaltningsniveau – til efterretning (formands-kompetence)
- Midttrafik – Køreplaner 2015, fremsendt til Ældrerådet til afgivelse af
høringssvar.

3.3

Afgivne høringssvar – til efterretning.
- Ingen

4.

Økonomi, budget og regnskab

4.1

Budgetopfølgning:
- Regnskabsafslutning 2014 samt budgetopfølgning – pr. januar 2015.
Godkendt.

5.

Indgået post, henvendelser, forespørgsler m.v.

5.1

Nyt fra formanden:
- Nyt fra plansystem
Intet
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5.2

Indgået post, henvendelser, forespørgsler m.v.
- Ingen.

5.3

Indkomne lovforslag og love, bekendtgørelser m.v.
- Ingen.

6.

Dialogforum (princip-del)

6.1

Borgerrådgivning v/ Anne Lise Slyk
Udsat til mødet den 26. februar 2015.

6.2

Automatisk stop på merudgifter – procedure v/Ole Elbæk
Udsat til mødet den 26. februar 2015.

6.3

Skoledagslængde på specialskolerne v/ Ole Elbæk.
Udsat til mødet den 26. februar 2015.

6.4

Bustransport til og fra specialskolerne v/ Anne Lise Slyk og Ole Elbæk
Udsat til mødet den 26. februar 2015.

6.5

Orientering fra seminar for handicapråd v/ Vita Hagelskjær og Jørgen Ahler
- Vita gav en orientering af seminaret, som havde været rigtig godt, og meget
spændende.
Ved seminaret blev deltagerne præsenteret for følgende 3 spørgsmål:
1. Hvad gør vi som Handicapråd bedst?
2. Hvilken rolle, vil vi som Handicapråd ideelt løfte?
3. Hvad ønsker du, som handicaprådsmedlem at bidrage med?
Ud af disse spørgsmål fremkom der en god og konstruktiv drøftelse og
diskussion. Alle medlemmer havde noget at bidrage med. Følgende
hovedoverskrifter fremkom under drøftelserne:
Ad1:
Varetagelsen af de handicappedes interesser.
Dialog og lytte
Input og udfordring
Høringssvar, har en stor værdi
God åbenhed i rådet, tør vise forskelligheder
Hver især bidrager med lidt mere – f.eks. mht. udformning af høringssvar.
Ad 2:
Det samme som ad 1.
Ad 3:
Lytte, tage med tilbage i organisationerne, udvalgene mv.
Lytte, hvad kan vi gøre bedre
Lytte, hvad rører der sig i ”samfundet”.

6.6

Tilbagemelding fra møde med Anders Kjærulff vedr. vederlagsfri fysioterapi v/
Anne Lise Slyk.
- Anne Lise Slyk aftale med Anders Kjærulff, at han og Pia Ladefoged deltager i
det kommende møde i Handicaprådet den 26. februar 2015.

7.

Generelt nyt fra organisationerne
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7.1

Det Centrale Handicapråd
- Invitation til Årsmøde 2015 den 3. februar 2015. Er udsendt den 03.11.2014

7.2

Danske Handicaporganisationer
- DH har rådsmøde den 4. februar 2015, hvor direktør Anders Kjærulff er
inviteret med.
- DH har årsmøde den 23. marts 2015, hvor der skal vælges ny formand.

7.3

Kommunernes Landsforening
- Intet.

8.

Kursus- og konferencetilbud, temamøder m.v.

8.1

Kursus- og konferencetilbud m.v.
- Elisabeth vil forsøge at danne sig et overblik over kommende faste
konferencer mv.

8.2

Referater fra kurser, møder m.v.
- Intet

9.

Bruger- og pårørende-råd, brugerpaneler m.v. (Orienterings-del)

9.1

Referater fra møder i bruger- og pårørende-rådene ved plejeboligerne
Hyldgården, Welschsvej, Skredsande og Rydehjemmet.
- Genoptages næste gang, da der skal ske en omrokering blandt
medlemmernes tilknytning til stederne. .

9.2

Referat fra møde i bruger- / smags-panelet ved Det Gode Køkken.
- Der vil blive givet besked til Det Gode Køkken, at det fremover og indtil der
bliver givet besked om andet, er Lene Rindom der deltager i smagspanelet.

9.3

Referat fra Tilgængelighedsudvalget v/ Jørgen Ahler
- Det blev givet en orientering fra de første møder der er afhold i udvalget.
- Der er aftalt et møde med Teknisk direktør Anders Debel den 19. februar
2015.

9.4

Referat fra institutionsbesøg m.v.
Intet

10.

Eventuelt og næste møde

10.1

Næste møde (torsdag den 26. februar 2015 kl. 16.00)
- Da der er mange punkter på til dette møde, vil mødet blive forlænget med en
time, således at mødetiden vil bliver fra 16.00 – 19.30

10.2

Erindringslisten – emner til drøftelser på det næste møde/møder
- Erindringslisten blev ajourført, og vil blive medsendt referatet.

10.3

Eventuelt
- Intet.

Ref. Elisabeth Haahr Christensen.
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