REFERAT
Handicaprådet tirsdag 26. oktober 2021
Kl. 17, Havnestuen, Dragør Rådhus
Deltagere:
Jeanet Barth (formand)
Tonny Bengtsson
Britt Helen Krogh
Stig Neuman Petersen (afbud)
Nicolaj Bertel Riber (A)
Peter Læssøe (T)
Henrik Aagaard
Asger Villemoes Nielsen

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Opfølgning på kommunens skovture
Udpegning af kandidat til modtagelse af årets handicappris
Status på budget/regnskab for Handicaprådet
Vederlag/honorar
Eventuelt andre sager på årets sidste møde
1) Kommunens skovture
Mødet har ikke kunnet afholdes endnu. Men Asger tager initiativ sammen med Hanne og sender forslag til Jeanet og Nicolaj om mødetidspunkt.
2) 3.12 er der uddeling af handicappris. Handicaprådet udvalgte en kandidat til modtagelsen af prisen.
3) Status på budget/regnskab v. Henrik Aagaard.
Henrik gennemgik dels forbruget, som allerede foretaget, og dels planen for brug af de resterende 100.000, der er berammet til brug for
kantstenssænkninger. Jeanet og Henrik har nemlig været byen igennem og udfundet de strækninger, der kan sænkes. Det er planen, at arbejdet iværksættes hen over vinteren.
- Peter Læssøe spurgte til de nøjagtige placeringer på Rønne Allé.
- Peter spurgte også til, om ikke bruttolisten over anlæg kunne komme

med fremover på rådsmøderne. (Den udsendes i øvrigt også med referatet)
4) Vederlag/honorar.
Der er sket en ændring, så rådets medlemmers betaling er gået fra registreret honorar til lønning – og derfor er der nogle af medlemmerne der,
fordi det udbetales som løn, bliver trukket uhensigtsmæssigt meget.
Kan det tilbageføres til, at det er honorar og ikke løn? Asger tjekker det.
5) Evt.:
a. Britt spurgte til, hvor langt man er nået i svømmehallen og
spørgsmålene fra handicapsvømmerne? Henrik gennemgik som
følger:
i. Vi har holdt møde med Steen fra Hollænderhallen:
1. Bredere bænke i omklædningsrummene: det bliver fikset over driften.
ii. Automatiske døråbnere – det har vi bedt indendørseksperter se på. Vi tror ikke umiddelbart på automatik i svømmehaller pga. korrosions-risiko, men nu bliver det tjekket. Det
undersøges nærmere.
iii. Gangbarre midt i bassinet? Det kommer ikke til at være i
midten, men det kan ikke lade sig gøre, da man så skal
bore i membranen.
1. Jeanet mente, at man kan se på Tårnbys nye svømmehal, hvor man faktisk efterflg. har udbedret sådanne mangler.
2. Britt henviste til, at man måske kan konstruere et ”gribegelænder”, der kan sænkes fra træoverkanten.
a. Det undersøges nærmere.
iv. Alarmmuligheder (med lange snore), fx i varmtvandsbassinet. Personalet vil hellere have, at man gør dem opmærksom på ved ankomsten, der kan være ekstra behov. Undersøges nærmere om det kan etableres og give ægte sikkerhed.
v. For smalle døre til saunaen. Kan de gøres bredere? Dette
bliver desværre umuligt, da den grundlæggende vægstruktur ikke giver mulighed for dette.
vi. Kan placering af handicapomklædning være tættere på
varmtvandsbassinet, for det er ærgerligt, at det ikke blev
gjort ifm. etableringen/byggeriet. Derudover ønskes rustfrie

a.

b.

c.

d.

badestole med hjul etc. i de alm. omklædningsfaciliteter? Dialog med svømmehallen bør kunne afdække, om Jeanette
og Steen uden videre kan sørge for indkøb af rullende materiel.
vii. Ledelinjer i svømmehallen var et aktivt fravalg, for der kommer problemer med rengøring, samt at der vil være nogle,
der kommer til at slå fødderne. Det bliver ikke ændret.
viii. Markering i gulvet ved døråbning for at beskytte mod åbnende døre. Der bliver kigget på det – for det kræver lokal
omtanke at finde de rigtige løsninger.
Nicolaj: vi var nummer sjok i en FOA analyse over social udgifter
for borgere i danske kommuner. Lorry var ikke helt tro mod mine
udtalelser, da jeg går ind for, at borgerne skal have den velfærd,
de har behov for. Det er ikke et mål i sig selv at bruge mange
penge på socialområdet – det er afgørende, at folk får den rigtige
behandling. Og det er ikke til at se, hvilke tal FOA har med, og
hvilke de ikke har med.
i. Det blev efterfølgende debatteret blandt rådets medlemmer.
Jeanet:
i. Henrik – hvordan er det gået med det nye hcp-toilet på Nordre Væl?
ii. Henrik: det går godt – det virker.
Jeanet: der er nu lagt budget for 2022. Hvad med anlæg til hcpområdet? (svar: det er fremskrevet det samme). Blyantstillæg?
(svar: tilsvarende). Kan der laves en oversigt til hver møde over,
hvad mødets omkostninger har været? Asger Villemoes Nielsen
forsøger at lave oplæg til det.
Tonny spurgte til fodgængervejen over Kirkevej ved Jægervej.
Henrik forklarede, at leverandøren har lavet noget forkert. Lyden
virker, men der er ikke vibration. Vi venter på, at der bliver leveret.

6) Mødedatoer i 2022:
a. 5 faste møder og en buffer
i. Tirsdag 25. januar
ii. Tirsdag 26. april
iii. Tirsdag 28. juni
iv. Tirsdag 23. august
v. Tirsdag 25. oktober
vi. Hcp. pris er lørdag 3. december

