
 

REFERAT  
HANDICAPRÅD 
DATO: 28. APRIL 2021  
 
STED: MØDELOKALE SKOVEN, RÅDHUSET 
 
TID: KL. 12.30  
 
 
 
DELTAGERE:     
 
KENNETH NIELSEN (REPRÆSENTANT FRA DH, FORMAND) 
BENT MUNCH (REPRÆSENTANT FRA DH) 
BIRTHE FRIIS (REPRÆSENTANT FRA DH) 
PER STEEN (REPRÆSENTANT FRA DH) 
BJARNE HANSEN (REPRÆSENTANT FRA DH) 
BODIL PEDERSEN (SOCIALOMRÅDET) 
SUSAN RASMUSSEN (FAMILIE & FOREBYGGELSE) - AFBUD 
MARTIN PEDERSEN (BYRÅDSREPRÆSENTANT, NÆSTFORMAND) 
BENTE LERCHE-THOMSEN (BYRÅDSREPRÆSENTANT) 
 
 
REFERENT: 
 
CHARLOTTE CHRISTIANSEN



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 GODKENDELSE AF DAGSORDEN 

Dagsorden godkendt. Bodil gjorde opmærksom på, at det på sidste møde var aftalt, at Årsrapport 
på plejecentre 2019, skulle have været med på dagsordenen. Det blev aftalt at Årsrapporten for 
2020 kom med på næste møde i stedet for. 
 

2 GODKENDELSE AF REFERAT FRA MØDE D. 27.8.2020.  

Referatet godkendt.  

 
3 ORIENTERING FRA FORMANDEN OG HANDICAPRÅDETS MEDLEMMER 

- 
 

4 DRØFTELSESPUNKTER 
 
 Afgivelse af høringssvar 

Hvem er ansvarlig, når der sendes punkter/emner fra kommunen, 
Handicaprådet skal afgive høringssvar til? 
 

I forhold til afgivelse af høringssvar foreslog Bjarne, at det kun er de medlemmer, der er udpeget 
af DH, der afgiver høringssvar. Martin var enig i dette forslag og tilkendegav, at det giver god 
mening med den procedure. 
Det blev aftalt, at når Handicaprådet fremover modtager materiale til høring, så melder de tilbage 
til Kenneth, uanset om de har bemærkninger/kommentarer til det udsendte. Kenneth vil 
efterfølgende samle svarene og sende til Charlotte, som sørger for det videre forløb. 
Martin: Social, Sundhed og Omsorgsudvalget finder det ærgerligt, hvis der slet ikke er 
bemærkninger til det, der sendes i høring. Det er ligeledes altid bedre at sende et svar, hvor der 
står, at Handicaprådet ingen bemærkninger har. 
Bodil: Vi stiller os gerne til rådighed, hvis I har brug for at stille spørgsmål til dét, der sendes i 
høring. 

  
 

 Fremtiden 
Hvilken rolle ser du dig selv i fremover i Handicaprådet? 

 
Bjarne: Det kunne være rart at få en snak om, hvor mange, der har lyst til at fortsætte. Jeg syntes vi har 
haft mange gode projekter og snakke her i Handicaprådet og det vil være ærgerligt, hvis det ikke kan 
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fortsætte. Bjarne gav udtryk for, at han gerne ville fortsætte i Handicaprådet, som der skal 
vælges/udpeges nye medlemmer til i efteråret. 
For Bente og Martin’s vedkommende afhænger det hele af kommunalvalget og hvilket udvalg de evt. 
kommer til at sidde i. 

 
 

Der var en overordnet drøftelse omkring sammensætning af Handicaprådet.  
Bjarne finder det vigtigt, at der kun sidder én repræsentant fra hver forening og han tilkendegav, at der er 
gjort en stor indsats, for at få f.eks. Dansk Blindesamfund med, men desværre uden held. I det hele taget 
er det svært at få involveret organisationer/foreninger i Handicaprådet og selvom der er brugt megen tid 
på at få kontakt, så har det været med meget lidt respons. 
I Guldborgsund er der kun 9 organisationer repræsenteret i Danske Handicaporganisationer ud af 34 
mulige. 
Birthe: For manges vedkommende ser de sig ikke i noget politisk ledet, men vil derimod hellere bruge 
deres kræfter i lokalforeningerne. 
Bodil: Har SIND nogensinde været repræsenteret i Handicaprådet? Ja, det har de været tidligere, men det 
har ikke været muligt at få dem engageret for nuværende. 

 
 
4.1. Handicaprådets arbejdsform. 

 Synliggørelse af Handicaprådet – orientering til pressen/Facebook 

Intet. 

 
 

5 EVENTUELT.  
Birthe: På sidste møde drøftede vi plankestien v/Horreby Lyng og Birthe har nu været derude og 

kigge et par gange og kan desværre konstatere, at leddet ind til stien har været lukket hver gang. 

 

Der blev spurgt til, hvordan det gik med det badeanlæg, der er blevet lovet på Marielyst. Dagen 

efter mødet, havde kommunen dette opslag på FaceBook: 

” NYT STORT BADEANLÆG TIL MARIELYST  
Vi har fået rigtigt gode nyheder.  
Kystdirektoratet har nemlig sagt god for, at vi laver en ny stor badebro ved Marielyst. 
Det bliver faktisk meget mere end en badebro - det bliver et badeanlæg med flere faciliteter. 
Det vil bestå af en 58 meter lang strandbro som fortsætter ud på en badebro formet som et loop, så 
man kan gå rundt på badebroen. Badebroen bliver 65 meter lang og loopet 35 meter bredt.  
Ude på broen kommer der bænke, badetrapper, en kajakponton og et indre bassin til svømning. 
Ikke mindst bliver det hele handicapvenligt, så alle kan benytte det nye badeanlæg. 
Anlægget er klar til brug fra sæsonen 2022.” 
 

 

5.1. Punkter til næste møde  
 Årsrapport for plejecentret 2020. 
 Involvering i den nye skole i Sundby 
 Opfølgning på Torvet – Er de nye blomsterkummer permanente? 
 Plankestien v/Horreby Lyng – Er bommen permanent lukket? 
 ”Inddragelse og tillid i mødet mellem kommunerne og borgere med handicap – en gap-

undersøgelse for Det Centrale Handicapråd” 
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