
 

MØDE I HANDICAPRÅDET TORSDAG D. 25. AUGUST 2022 

KL. 13.00 

 AUTISMECENTER GULDBORGSUND, ALSLEVVEJ 25, STUBBEKØBING 

 

Referat 

1. RUNDVISNING OG ORIENTERING OM AUTISMECENTRET V/LASSE FREDERIKSEN 
- Gruppeleder Lasse Frederiksen gav en kort introduktion samt rundvisning på matriklen. 
- Link til mere information: https://autismecenterguldborgsund.dk/kontakt-os/ 
- Link til Youtube-film: www.youtube.com/watch?v=NYPJzueMlhY 
 
 

2. GODKENDELSE AF DAGSORDEN 
Godkendt 
 

 

3. REFERAT FRA MØDE D. 29.6.2022 VEDLÆGGES TIL ORIENTERING 
Godkendt 
 

 
 

4. ORIENTERING OM DEN NYE SUNDSKOLE SAMT CENTERKLASSERÆKKEN 
V/CARSTEN LØYE OG MIKAEL RASMUSSEN 
- CKR kan rumme ca. 36 børn fra 0-10 klasse. Der er pt 41 børn. 
- Den primære målgruppe er blandt andet børn med bevægelseshæmning, manglende 
sprog, sen udvikling mm. 
- Ift. den nye skole, så har personale og ledere været med i hele processen omkring 
tilblivelsen af CKR-delen. Der er fokus på indretning, men også at der skal kunne laves 
fællesting på tværs af CKR og almendelen. 
- Der regnes med åbning af skolen i sommeren 2023 
- HR har en stående invitation til at komme og se skolen i foråret 2023 
- Link til video om skolen: 
https://www.facebook.com/guldborgsundkommune/videos/556354175819972 
 

5. ORIENTERING FRA FORMANDEN OG HANDICAPRÅDETS MEDLEMMER 
Værested i Nysted 
- Der mangler en rampe ved hovedindgangen. Det er fint at komme rundt inden for, men 
der er en udfordring med at komme ned i haven 
- Handicap p-pladsen var optaget. Der skal være OBS på at skiltning er i orden 
- Ved lægehuset/borgerservice er der ingen handicappladser 
 
Frivillighedscenteret Nyk. F.  
- Skiltet ved handicap p-pladsen bliver vendt om – OBS: husk ”Giv et Prej” på 
kommunens hjemmeside, hvis der er noget der skal fikses: 
https://www.guldborgsund.dk/borger/trafik-veje-og-havne/giv-et-praj 
 
Huset i Nørre Alslev 
Kenneth er med for at tjekke tilgængelighed i september  
 
Handicappede mod ensomhed 
- Ny gruppe til forebyggelse af ensomhed for personer med handicap. Kenneth har været 
med til deres arrangement 
 
Samarbejde mellem Handicaprådet og Socialudvalget 
Britta Lange, formand for Socialudvalget og Kenneth snakker sammen 



 
Pulleter i gågaden 
- Det er en udfordring at de lukker kl. 11, når der ligger læge, tandlæge mm. i gågaden 
 
Akuttelefon  
- Der er mange forskellige akutnumre i kommunen. Det vil være en hjælp, hvis der kan 
udarbejdes en oversigt over de forskellige numre 
 
Utilsigtede hændelser 
OBS på at indberette utilsigtede hensigter, hvis eksempelvis der er aftalt kørsel hjem, 
men der ikke er lavede de nødvendige aftaler i hjemmet. Indberettet hos 
Sundhedsstyrelsen ellers hos myndighed eller hjemmeplejen. 
 
Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede (PTU) 
Foreningen har fået projektpenge til at folk med handicap kan komme ud i naturen. 
Foreningen i Storstrøms har også fået penge, og skal finde ud af, hvor det kunne være 
relevant at beskrive et projekt og arrangere en tur, hvor der blandt andet er fokus på 
tilgængelighed. 
 
Naturlandet  
Naturlandet skal opdateres og det skal synliggøres, hvor der er handicapvenlige steder 
 
Synliggørelse af Handicaprådet 
- Evt. en folder, som Marie Gruppe – multimedielinjen – muligvis kan hjælpe med 
 
 

6. Ny badebro på Marielyst 
Rampen har store huller  
- Den skal ned efter efterårsferien og så er det muligt at der kan gøres noget ift. det med 
de store huller. Den sættes op igen før påske. 
 
Badestole  
– Der er skabt en rampe og adgang til vandet, men skal den bruges til at gå i vandet, så 
er det op til den enkelte 
 
Andet 
- Det kan overvejes om der skal noget skiltning og/eller videomateriale til ift. information 
om badebroen 
- Badebroen ligger ikke inden for livreddernes område – det kan løses ved enten at flytte 
tårnet tættere på, så der er overvågning og ellers flytte det længere væk, så man ved, at 
den ikke er overvåget 
- Mellem hver 5. meter er der et stort mellemrum, hvor træbroen hæftes sammen. 
Firmaet er blevet bedt om at undersøge muligheden for at lave smallere beslag. 
- Rækværket er ikke så højt. Det er et valg, for at det byggeteknisk ikke bliver for 
voldsomt, men så der alligevel er noget for dem i kørestol. 

7. DRØFTELSESPUNKTER 
 Handicapprisen 2022  

Der kommer en nyhed i kommunenyt i september 
Udvalget skal bestille en pris hos A-huset 
Prisen uddeles lørdag d. 3. december på rådhuet 
 

 Manglende tilbud til autister, når de fylder 18 år 
- Kenneth og Bodil er i kontakt om sagen 
 

 Synliggørelse af Handicaprådet – orientering til pressen/Facebook 
- Tv2-Øst med badebroen 
- Om fejlamputationer – Kenneth har givet interview 

 
 



8. EVENTUELT  

Punkter til næste møde  

 Drøftelse om spilleregler m.v. i Handicaprådet med udgangspunkt i ”Guide til en 
god start i det kommunale Handicapråd” udgivet af Det Centrale Handicapråd. 

 Oversigt over bevilling af biler  
 Høring af Kvalitetstandard §83: Høringsperiode hos Ældrerådet og Handicaprådet 

fra d. 21. september til d. 31. oktober. Stine og Kenneth snakker sammen om 
høringssvar. 


