Referat
Møde nr. 03-2018
Torsdag den 15. marts 2018 kl. 17.00 – 19.30,
Holstebro Rådhus, mødelokale 187, 1. sal, Rådhuset.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 03-2018 den 15.03.2018.
2. Godkendelse af referat nr. 02-2018 den 22.02.2018.
3. Høringer mv.
4. Orientering fra formanden - herunder
5. Budget 2018 – Handicaprådet.
6. Aktuelle drøftelser
a. Vedtægt og forretningsorden for kommende periode v/ Jens Kr. Hedegaard
b. Emner og forslag til punkter til kommende møder i Handicaprådet v/ alle
Erindringslisten er opdateret med en foreløbig fordeling af punkter fra
sidste møde.
c. Forslag fra Vita – konference den 8. juni 2018 – Åbningskonference –
hvordan skabes bedre match imellem personer med bevægelseshandicap og arbejdsmarked?
https://vive.dk/wp-content/uploads/2018/03/aabningskonference.pdf
7. Orientering fra Handicaprådets bruger- og pårørenderåd, underudvalg og
arbejdsgrupper.
8. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
9. Næste møde bliver den 19. april 2018.
10. Eventuelt.

Dagsorden – Holstebro Handicapråd
Side 1

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 03-2018 den 15.03.2018.
Afbud fra Ole Andersen og Anette Holm.
Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat nr. 02-2018 den 22.02.2018.
Godkendt.

3. Høringer mv.
a. Afgivelse af høringssvar til det politiske niveau (råds-kompetence)
b. Høringssvar til forvaltningsniveau – til efterretning (formands-kompetence)
Beslutning
Intet.

4. Orientering fra formanden - herunder
a. Meddelelser
b. Det Centrale Handicapråd
c. Danske Handicaporganisationer
Beslutning
a. Intet
b. Velkomstbrev til rådets medlemmer fra DCH.
c. Intet.

5. Budget 2018 – Handicaprådet.
Budgetopfølgning for marts 2018 til orientering.
Beslutning
Orientering givet.

6. Aktuelle drøftelser
a. Vedtægt og forretningsorden for kommende periode v/ Jens Kr. Hedegaard
b. Emner og forslag til punkter til kommende møder i Handicaprådet v/ alle
Erindringslisten er opdateret med en foreløbig fordeling af punkter fra
sidste møde.
c. Forslag fra Vita – konference den 8. juni 2018 – Åbningskonference –
hvordan skabes bedre match imellem personer med bevægelseshandicap og arbejdsmarked?
https://vive.dk/wp-content/uploads/2018/03/aabningskonference.pdf
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Beslutning
a. Vedtægt og forretningsorden blev justeret. Vedtægten vil blive sat på
Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden den 11. april 2018 – derefter til Økonomiudvalget og til sidst i Byrådet.
b. Erindringslisten blev justeret og medsendes som bilag.
c. Det blev besluttet at sekretariatet skriver til DCH og spørge til dato og
emne vedr.- årsmødet.

7. Orientering fra Handicaprådets bruger- og pårørenderåd, underudvalg
og arbejdsgrupper.
Intet.

8. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
Beslutning
Intet.

9. Næste møde bliver den 19. april 2018.
a. Særligt til drøftelse til næste møde.
Beslutning
a. Mødet den 19. pril 2018 aflyses.

10. Eventuelt.
Intet.

Dagsorden – Holstebro Handicapråd
Side 3

