Referat
Handicaprådet
27. oktober 2020
Havnestuen kl. 17.00 – 19.00

1.

Godkendelse af dagsorden

Referat: Dagsorden godkendt ved at mødedatoer for 2021 aftales under eventuelt.
2. Status på tilgængelighed
- St Magleby krydset
- Afrapportering/evaluering af sommeren/efteråret
Og julen på Kongevejen
Referat: Henrik Aagaard orienterer om, at St Magleby krydset er færdigt. Henrik orienterer om, at
der ikke er nyt vedrørende sommeren/efteråret siden sidst, men at vurderingen er, at
restaurationerne har rettet ind. Der har været afholdt møde med restaurationerne og pbga.
konsekvenserne ved corona-restriktionerne har de fået lov at forlænge perioden med
udendørsservering, dog uden julemarkedet i år. I forlængelse af julen er der endnu ikke modtaget
nogen ansøgninger om julen på Kongevejen. Jeanet Barth spørger om status på cykelstativer.
Henrik svarer, at der endnu ikke er nyt i sagen. Jeanet spørger til hækkene ved Fasanvænget 83.
Henrik noterer det.

3.

Opsamling fra administration på budget, hvilke betydning har det for Handicaprådet

Referat: Mads Leth-Petersen orienterer om budgetforlig. Nicolaj Bertel Riber orienterer om politisk
beslutning om reduktion i udgifter til priser, hvilket også kan få betydning for handicapprisen. Dette
afventer politisk aftale om budgetudmøntning. Nicolaj orienterer om borgerrådgiver, jf.
budgetaftale 2020. Mads orienterer om corona-relaterede kompensationer i budget 2021, samt om
budget afsat til anlæg og vedligehold.

4. Handicapprisen
• Hvem skal vælges
• Hvad skal holdes
Referat: Nicolaj orienterer om indkommet ansøgning (1) til handicapprisen. Et enigt udvalg
godkender ansøgningen til handicapprisen. Udvalget drøfter om corona-retningslinjerne (på
nuværende tidspunkt med et forsamlingsforbud på 10 personer) betyder en udsættelse af uddeling af
prisen. Udvalget er enigt om at fastholde datoen den 03.december pga. international handicapdag,

evt. blot med handicaprådet, den indstillede, indstilleren og et par repræsentanter fra familien, samt
Amalie og Mads. Arrangementet afholdes i rådhusets forhal klokken 17:30. med noget koldt at
drikke (inkl. alkohol), frugt, kage og kaffe/te. Amalie byder velkommen. Det aftales at Amalie
undersøger krav om masker eller om man skal sidde ned, samt om rådhusets forhal kan anvendes.
Det aftales at Jeanet undersøger hvad den indstillede hedder til efternavn og melder tilbage til
Amalie, som sørger for indgravering i statuetten.

5. Status fra udvalgene angående fremmøde af handicaprådet
Referat: Gentagelse af ønske fra handicaprådet til udvalgsformændene om at komme på besøg; med
præsentation af handicaprådet og aftaler om evt. samarbejde. Det aftales at Amalie og Mads tager
det med videre til opfølgning.

6. Eventuelt
Referat: Datoer for møder 2021:
•
•
•
•
•
•

Tirsdag den 26.januar 2021.
Tirsdag den 13.april 2021.
Tirsdag den 15.juni 2021.
Tirsdag den 24.august 2021.
Tirsdag den 26.oktober 2021.
Uddeling af handicappris fredag den 03.december 2021.

Det aftales at ændring i forretningsordenen med ønske om et medlem mere fra begge sider drøftes
på januarmødet. Det aftales at Amalie til mødet undersøger rammer for forretningsordenen, og
regler for hvordan den kan ændres – også i henhold til en politisk konstitueringsaftale forud for
kommunalvalg 2021.
Tonny Bengtsson kommenterer borgmesterens brev til borgerne om corona-restriktioner og
rengøring.
Jeanet orienterer om skrivelse fra det centrale handicapråd.
Jeanet stiller ønske om der kan komme bekræftelse af mødediæter i e-boks.

Deltagere:
Til stede: Jeanet Barth, Nicolaj Bertel Riber, Tonny Bengtsson, Britt Helen Krogh, Henrik Aagaard,
Mads Leth-Petersen og Amalie Sommer (referent).
Frafald: Peter Læssøe.

