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1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN 
Inden mødet startede bød formanden velkommen til Bodil Pedersen, der er 
ansat som centerchef i Center for Socialområdet pr. 1.4.2020. Der var 
herefter en præsentationsrunde af Handicaprådet. 
Herefter blev dagsordenen godkendt. 

 

2. GODKENDELSE AF REFERAT FRA MØDE D.  
Referatet godkendt. 
 

3. ORIENTERING FRA FORMANDEN OG HANDICAPRÅDETS MEDLEMMER 
Kenneth: Bestyrelsen i Gedesby Østre Strand Grundejerforening har 
henvendt sig med forespørgsel om mulighed til at søge Handicaprådet om 
midler til en handicap rampe, således at der er mulighed for, at kunne 
komme ud at bade. Bestyrelsen oplyser, at kommunen opstiller en rampe 
hvert år lige inden sankthans og nedtager den igen inden vinteren, men 
de ser gerne at de har en rampe, der er der hele året, så også 
handicappede/gangbesværede har mulighed for at vinterbade. 
Endvidere ønsker de også at udskifte to bænkesæt, der er på foreningens 
grund til offentlig benyttelse bl.a. ved deres petanquebande.  
Kenneth har svaret dem, at lyder som et rigtigt godt projekt, men at 
Handicaprådet desværre ikke råder over midler til sådan noget. Kenneth 
anbefalede dem at søge fonde, hvor han gerne ville være underskriver på 
en positiv udtalelse.  Med hensyn til bor/bænkesæt blev der henvist til at 
kontakte kommunen. 
 
Susan: Lige nu knokler vi for at indhente de opgaver, der ikke blev klaret i 
foråret på grund af corona. Susan har det sidste års tid ligeledes været 
leder på Kaninbjerget, men regner med der snart ansættes en fast leder 
dér.  
 
Bjarne: Jeg har været forskellige steder på ferie i Danmark og har bl.a. set 
en rampe, som går direkte ud i vandet og et andet sted førte rampen ud i 
en form for platform i vandet. Rigtige godt løsninger. 
 
Rose: Har været til møde i borgerfølgegruppen i CHR og har også været til 
rejsegilde. Planen er, at det skal stå færdigt d. 1.12.20, hvilket bliver 



 
 

 
 

SIDE 2/4 rigtig godt, både for de hjerneskadede borgere og for personalet, da de får 
meget bedre forhold.  
Derudover søger Rose efter ideer til steder i Danmark, der er gode at tage 
til som kørestolsbruger eller gangbesværet. Så gode ideer modtages med 
glæde. 
 
Saeed: Parkeringspladserne på Ejegodvej-Møllebakken-
Hjerneskadecenteret er ved at være færdige. Der vil være indvielse d. 9. 
september, parkeringspladserne vil dog blive taget i brug i ugen op til. 
Der er to ramper, der forbinder de tre p-pladser, den ene holder mål for 
stigninger, den anden var der ikke plads til. Den bliver en anelse mere 
stejl, men det er aftalt med Kenneth, at den smule mere er ok. 
Der mangler lidt beplantning som er stærkt på vej. 
 
Birthe: Har talt med voksne, der er bosat på bosteder, der har været 
udfordret under corona, da deres kontaktperson er deres forældre, og som 
de på grund af corona ikke har haft mulighed for at se, hvilket har været 
svært for mange. Birthe håber det bliver tacklet anderledes, hvis der 
kommer en ny bølge af corona. 

 
Bent: Der er stadig flere, der klager over torvet i Nykøbing. Mange snubler 
over de niveauforskelle der er. 
Fra Folkeoplysningsudvalget: Byrådet har bevilget 1 mio. kr. til Nysted 
havne- saunabad, som også kommer til at være tilgængeligt for 
handicappede. 
 
Rose: Med hensyn til torvet, så har hun hørt, at der bliver indkaldt til 
møde i september og at Handicaprådet vil blive inviteret til dette møde. 
Rose har talt med turister, der har været ved at falde på torvet p.g.a. 
niveauforskellene. 
 
Bjarne: Har været til møde vedr. den nye hal, der skal bygges i Nykøbing. 
På mødet blev der talt om, at der skulle etableres en lounge i hallen, som 
skulle ligge højt oppe og Bjarne havde derfor gjort dem opmærksomme 
på, at det så var vigtigt, at der også blev etableret en elevator samt 
handicaptoiletter til loungen. 
 

4. DRØFTELSESPUNKTER 

 
• Tilgængelighed på Frilandsmuseet Maribo v/Kenneth 

Nielsen 
For et par år siden var Handicaprådet til møde med Museum Lolland-
Falster, hvor hovedtemaet var tilgængelighed på museerne. På dette 
møde foreslog Kenneth, at museet kunne indkøbe nogle tablets, som de 
besøgende – der ikke havde mulighed for at komme ind i husene på 
Frilandsmuseet i Maribo på grund af tilgængeligheden – kunne få 
udleveret. Forinden skulle museet så lave optagelser og fortællinger inde 
fra husene, så man som kørestolsbruger kunne få samme oplevelse, ved 
at sidde udenfor og se på videooptagelser, som de besøgende, der var 



 
 

 
 

SIDE 3/4 inde i husene. Tidligere på året var Kenneth inviteret over på 
Frilandsmuseet i Maribo, hvor der var indvielse af ovennævnte tablets og 
et par at de videos blev vist på dagens møde. Kenneth har efterfølgende 
talt med dem fra Frilandsmuseet, der kunne fortælle, at det har været en 
stor succes – også for ikke-handicappede. 

 

• Ny plankesti i Horreby Lyng v/Kenneth Nielsen 
Kenneth var blevet kontaktet af kommunen og var inviteret ud til den helt 
nye plankesti i Horreby Lyng. Stien er blevet handicapvenlig så 
kørestolsbrugere og andre, der har brug for hjælpemidler, nu nemt kan 
opleve meget mere af stedet.  
Birthe havde været derude og syntes det er helt fantastisk og håber at 
leddet ind til stien vil være åben fremover, Kenneth kunne bekræfte de 
ville være. 

 

• Lydfyr med vibration til døvblinde/synshørehæmmede 
mennesker 
Saeed havde kigget på det tilsendte og syntes prisen så rimelig ud, så han 
har sendt videre til den kollega, der arbejder med det område og så håber 
han, at de omtalte lydfør vil blive skiftet hen ad vejen.  

 

• Handicapprisen 2020 
Der var enighed om, at selve arrangementet skal afholdes som det plejer. 
På grund af corona, vil det muligvis afholdes i byrådssalen og ikke i 
pejsestuen. 
Der blev spurgt, om prisen også kan gives til enkeltpersoner? Det kan den 
sagtens, dog skal det altid være for frivilligt arbejde. 
Den figur/statuette der er ”prisen” kan kun uddeles 2 gange mere, så er 
der ikke mere plads til at skrive navne på modtageren af prisen. Der skal 
derfor begyndes at tænke på, at der skal bestilles en ny og det blev 
foreslået, at det bliver noget, der laves af lokale kunstnere. 

 

 4.1 HANDICAPRÅDETS ARBEJDSFORM 

• Synliggørelse af Handicaprådet – orientering til pressen 
Der har i den sidste periode være flere artikler i Folketidende, hvor 
Handicaprådet er omtalt; Tilgængelighed på Frilandsmuseet i Maribo samt 
plankestien ved Horreby Lyng. 
Rose gav udtryk for, at det har været positivt, i tider hvor der ikke har 
været så meget at glæde sig over, har det været dejligt, at Handicaprådet 
har været omtalt i pressen. 
Birthe: Jeg har indimellem kontaktet pressen med artikler, men det er 
ikke altid de tager det med, som man sender til dem. 
Bjarne: Jeg nævner ofte DH, Høreforeningen og Handicaprådet til folk jeg 
taler med, men ingen ved hvad det er. Måske det kunne være en idé at 
komme i Radio Sydhavsøerne, for på den måde at gøre opmærksom på 
vores eksistens. 
Birthe: Vi har også Multimedieskolen, som meget gerne stiller op, så det 
kunne også være en ide. 



 
 

 
 

SIDE 4/4 Bjarne: I det hele taget vil det måske være godt, hvis vi prøver med lidt 
fornyelse – at vi tænker lidt anderledes for at gøre opmærksomme på 
hvad det er vi står for. 
Bodil: Hvad har I gjort for at få de unge med? 
Kenneth: Det er svært at få gjort de unge interesserede. Jeg har selv 
været ude på skoler og der vil de meget gerne høre på 
engangsfortællinger, men ellers har de så mange andre interesser, som de 
hurtigt er videre med. 
 

5. EVENTUELT 
Kenneth: For noget tid siden var Handicaprådet på SOSU skolen, hvor de 
lærer deres elever, hvordan de skal gebærde sig, når de kommer ud til 
borgerne. Kenneth har efterfølgende talt med flere af de elever, og det er 
svært, når de kommer ud i plejesektoren og møder en anden kultur, hvor 
det så kan være svært at fastholde det, de har lært i uddannelsen. 
Kenneth fortalte om et par episoder, han selv har været ude for med 
hjemmesygeplejen, hvor han ikke følte sig godt behandlet. Det er meget 
personbestemt og alt afhænger af, hvem det lige er, der kommer den dag. 
Bodil opfordrede ham – og andre – til at henvende sig, hvis de ikke 
oplever, de får den rette behandling, så har ledelsen mulighed for at gøre 
noget ved det. 

 
Rose: Vi har fået årsrapporten om tilsyn på plejecentre sendt til 
orientering, men hvorfor ikke til høring? Hvad hvis vi har kommentarer / 
spørgsmål til rapporten? 
Bodil: Når det har med tilsyn at gøre, kommer det aldrig til høring, men 
kun til orientering.  
Det blev aftalt, at Handicaprådet kan komme med spørgsmål til rapporten, 
som så kan besvares på næste møde i Handicaprådet. 

 
Bjarne syntes det havde været godt, at mødet blev holdt i byrådssalen, 
hvor der er mulighed for at bruge mikrofon og spurgte derfor, om 
møderne fremover kan holdes dér?  
Det er ikke altid muligt at booke byrådssalen til møder med så få 
deltagere, men det undersøges om det er muligt. 
 

5.1 PUNKTER TIL NÆSTE MØDE 
 

• Årsrapport Plejecentre 
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