Arsberetning for handicapradet
2021.

F0rst en stor tak for et godt, men endnu et anderledes ar, hvor vi igen matte tage
hensyn til covid-19.
Ogsa en stor tak til vores politikkere i handicapradet som har gjort et stort stykke
arbejde i hele deres valg periode.
Vi har desvrerre matte sige farvel til Peter Lress0e, en speciel tak for dit store
engement.

Sv0mmehal:
Desvrerre kom vi ikke i hus med de rendringer som er vigtige for ay vores
sv0mmehal bliver tilgrengelig for borger med udfordringer.
Vi havde en rundvisning i sv0mmehallen hvor vi fik mulighed for igen at papege de
steder hvor der ikke er tilgrengelighed, trods vi i vores h0ringssvar tilbage til for
sv0mmehallen blev bygget, papegede dette.
Vi kommer til at fortsrette dette arbejde, for at fa tilgrengelighed i sv0IDIDehallen.

Til neelighed:
Vi fik igen i 2021 talt tilgrengelighed, vi havde en rigtig god dialog med Drag0r
Gadelaug, hvor der desvrerre kun m0dte en op som var Jannik Borg (Halloy) han var positiv
indstillet pa at der skal trenkes meget mere tilgrengelighed ind i gadebilled i og omkring
Kongevejen, hvor der skal trenkes ledelinjer, udeservering, cykkelstativer og
juleudsmykning, sa alle kan frerdes trykt i vores by.

§18 midler:
Vi modtog ingen midler i 2021.

Handicapprisen:
Det glreder os altid nar der er instillinger til Handicapprisen.
lgen i ar blev prisen givet til en enkelt person, vi var alle helt enige om at <let var <let
rigtige valg.
Personen er en ildsjrel der i sit frivillige arbejde g0r livet lettere for borger med
udfordringer, desvrerre var det et meget minemalt frelllIIl0de til overrakkelsen fra politisk
hold, hvilket er skuffende, selvom denne begivenhed altid falder den 3.december som er
international handicapdag og vores politikker har bevilgede penge til flere flotte statuetter
fra vores lokale kunstner Flemming Brylle.
Vi haber meget at der fremover vil vrere lige sa stor interesse for handicapprisen som
til sportspriseme, sa vores politikkere fremover vil deltage ved denne arlige begivenhed.
Vi 0nsker endnu engang tillykke med prisen som er en stauette og et bel0b pa kr.
5000,- som handicapradet selv finasere.

0konomi:
Vi havde i 2021 et bel0b pa kr: 38000,- disse er til afholdelse afvores m0der, bel0b
til handicapprisen, hvor vi betaler for indgravering i statuetten og bekoster det traktement
som holdes pa selve dagen.
Ud af dette bel0b skal vi ogsa betale for skrivetolke til alle vores m0der da man ikke
har telelynge pa Drag0r Radhus.
Vi takke for bevilling til k0b af fl.ere statuetter sa vi et stykke frem stadig har en flot
statuette at give.

Handicappolitikken:
2021 skulle vrere aret hvor vi igen skulle kigge vores handicappolitik igemmen, for
at se om der skulle revideres eller tilf0jes noget til denne, dog blev dette ikke aret, sa det
skal vi tage fat i i 2022, dette glreder vi os til.

Afsluttende bemrerknineer:
2021 blev aret hvor vi end.nu engang fik sat fokus pa tilgrengelighed i det offentlige
rum, vi fik vedtaget kandstensnedsrenkninger fra Drag0r Badehotel til Cafe Espersen og fra
Drag0r Badehotel til Drag0r Strandhotel, dette blev dog ikke effektueret i 2021, sa vi ser
frem til dette bliver frerdiggjort.
Vi fik installeret handicap toilet pa Nordre Vrel ("prop i byplanlregningen).
Desvrerre er der ikke fuld tilgrengelighed vores sv0IDIDehal, eller pa vores udend0rs
badeanlreg, dette vil der blive arbejdet for i 2022.

Vi har haft et kommune valg, som medforte at vi matte sige farvel til Peter Lress0e,
vi trucker for 4 a.er hvor Peter har lagt et stort stykke arbejde i handicapradet.
2021 var ogsa aret hvor det endelig lykkedes for os at fa et medlem mere i
handicapradet, som reprresenetere b0rn og unge i Dragm, valget faldt pa Stig Neumann
Petersen, tak til Stig for at vil deltage i dette vigtige arbejde.
Ved vi fik et ekstra medlem, skulle balancen jo oprettes og Henrik Aagaard tradte ind
som fuldt medlem af handicapradet, tak for dette.
Desvrerre blev Amalie Maj-Sommer sygemeldt, vi 0nsker god bedring og pa denne
plads tradte Asgae Villemose Nilsen ind i den administrative del, tak for dette.
En stor tak til alle for et godt samarbejde, som vi ha.her vii fortsrette den nreste 4 a.rs
periode.
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