Handicaprådsmøde
Dragør rådhus, tirsdag den 26. april kl. 17-19:

Deltagere:
Jeanet Barth (formand)
Britt Helen Krogh
Tonny Bengtsson
Stig Neuman (afbud)
Nicolaj Bertel Riber (næstformand)
Helle Barth (afbud)
Henrik Aagaard
Asger Villemoes Nielsen (referent)

Møde
1) Godkendelse af dagsorden
2) Når børn går fra børne- til voksenområdet – hvorledes bliver forældrene hjulpet/forberedt på, at
børnene bliver voksne (Asger)
3) Skovture (Jeanet)
4) Svømmehallen, status (Henrik)
5) Handicapparkering (Jeanet/Henrik)
6) Kursus – for nye og formand (Jeanet)
7) Frivillig fredag – (Jeanet/Asger)
8) Økonomi-status (Henrik)
9) Tilrettelæggelse af tur til Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
10) Evt.

Punkter til næste møde den 28. juni:
- Regnskab for udgifter på børnehandicap-området (Stig Neumann/Asger)

Referat:
1)
Godkendt

2)
Asger fremlagde og understregede den bedre dialog med Tårnby. De to slides, der blev gennemgået på mødet, er indsat herunder og viser, at Børneteamet (Dragør) og specialteamet (Tårnby) er
forpligtet til at yde rådgivning og vejledning til børn/unge/forældrene i overgangen til voksenlivet
og derfor mødes en gang i kvartalet for at vurdere og koordinere, hvilke unge det drejer sig om, og
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derved sikre at den unges sag overgives til rette afdeling (voksen handicap/psykiatri, jobcenter
og/eller UU).
Jeanet spurgte til, hvornår den direkte og gode dialog om overgang til voksenlivet tages i de kvartalsmøder, der skitseres. Dette skal lige undersøges. Der var på foranledning af Tonny en opklarende dialog om hjemtagelsen af voksenspecialområdet fra Tårnby – og tilbage sendelsen af
samme pga. opgaveløsningens specialiserede kompetencer.
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3) Skovture:
Tilmeldingerne til skovture er overstået – og der er én tur med liftbus. Der skal være 45 for at turen realiseres. HVIS det nu viser sig, at der ikke er tilmeldinger nok, kunne man så få hjemmehjælpen til at sælge de resterende pladser?
Der blev spurgt til start af nummerrække ved nr. 6 – Nicolaj svarede, at det nok skyldes reservationer til enkelte politikere og guider. Tilbagemeldinger på antallet af deltagere kunne godt meldes
tilbage – og administrationen spørger lige Aktivitetshuset/Hanne.

4) Svømmehallen:
Henrik:
- Døråbnerne er i proces – har bedt håndværker om tilbud. Muligvis problematisk på grund
af hensynet til ABA-anlægget (Automatisk Brandalarmerings Anlæg).
- Gangbarrene – der er ingen mulige produkter, der kan lade sig gøre. Der er ikke nogen
svømmehaller, der har gangbarrene i midten, bortset fra haller med egentlige genoptræningsfaciliteter.
Jeanet:
Der må kunne findes anden løsning og henviser til Vestbadet, hvor der er barrer i midten.
Nicolaj:
Skulle man ikke snarere spørge: hvad kan SÅ lade sig gøre?
Administrationen sender spørgsmålet videre –
Henrik:
- Der er ingen alarmløsning i sigte – der er ikke mange steder med alarmmuligheder.
Jeanet:
Jeg har spurgt personalet vedr. alarmer i saunaen og varmtvandsbassinet – de synes, det var en
god ide. Og de sagde også, at de bestemt ikke har tid til at ledsage blinde/svagtseende… så det
harmonerer ikke helt med andre udmeldinger.
Det vender administrationen med Steen Jørgensen.
Henrik:
- Badestole med hjul – det skulle efter sigende være der.
Jeanet gjorde opmærksom på, at der kun er én badestol og én rollator, der begge står i ”glemmerummet”, og både Nicolaj og Britt mente, at der var 4 stole i den gamle svømmehal.
Der er et ønske om at have mindst én kørestol mere. Og et skilt ude ved informationen om, at man
kan låne en badekørestol eller en rollator, man kan bruge i svømmehallen, og at det jo også kunne
skrives på hjemmeside og infoskærme?
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Tonny:
Det er svært at forstå, at man ikke kan male striber, der advarer om døråbninger. Til dette svarede
Henrik, at forklaringen formentlig er, at der jo for malings vedkommende er et meget fugtigt og
dermed dårligt indeklima – og så blev det sparket til hjørne, indtil det er undersøgt, om der er et
muligt ABA – automatisk brandalarm anlæg – system muligt ift. automatiske døråbninger.
Jeanet oplyste, at hun har fået det første para-svømningshold søndag kl. 14 i varmtvandsbassinet,
og at hun er blevet kasserer i Dragør Svømmeklub. Der var noget diskussion om tildelte tider til
AOF og FOF, der som foreninger med Folkeoplysningslovens betingelser kan få mange tider.

5) Handicapparkering.
Jeanet gjorde rede for, at der er mangel på P-pladser for handicappede i byen. Ydermere er pladsen ved Barbara Maria også udfordret ift. tydelighed. Kan skiltningen forbedres? Der er et ønske
om flere handicapparkeringspladser – både ved havnen inkl. flytning af pladserne ved Espersen og
på grus-parkeringen ved Badehotellet. Og også nede ved badeanstalten. Tæt på platformen vil
være ønskeligt.
Henrik svarede, at skiltningen på Kongevejen nok kan lade sig gøre; Espersen skal vi tale med havnen om – og grusparkeringen skal vi lige kigge på.

6) Kursus – for nye og formandJeanet:
Der udbydes kurser for at oplære/understøtte medlemmer/formænd for handicapråd ift. at kunne
håndtere dagsordener mm. ifm. arbejdet. Der er kursus 31/5 i Korsør – det er Stig, der er nyt medlem, og adspurgt ville han godt kunne. Det koster 1950,- og det vil være Stig og Jeanet, så 3.900 kr.
i alt. (tages af ”blyantspengene”).
7) Frivillig fredag
Jeanet: dagen før Sildens Dag er der frivillig fredag. Men kommunen har besluttet at nedlægge deres engagement i den – men frivillig fredag ønsker vi alligevel. Teltet bliver alligevel sat op til Sildens Dag.
Tonny gjorde opmærksom på, at Wiedergården har været meget inde over – og Vej & Park har været meget behjælpelig med at stille ting op til frivillig fredag og Sildens Dag. Tonny spørger til det i
FOU.

8) Økonomi-status (Henrik)
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Henrik gav en oversigt over emner til anlæg/handicapvenlige tiltag. Der er skrevet en lift til Dragør
Søbad på siden sidst – men mangler tal på hhv. busstopforbedringer samt døråbnere i svømmehallen. Men der er dog nyt på den måde, at der i et kommende busudbud vil være krav om automatiske ramper i alle busser, fordi alle implicerede kommuner ønsker det.
Tanja fra Søbadet har været i dialog med Amager Helgoland, der i 2016 fik en lift. Det kostede
260.000 kr. dengang. Og det er nok blevet noget dyrere siden (samt 40.000 årligt i løbende drift og
service). Det får vi kigget nærmere på og lavet et A-skema til de kommende budgetforhandlinger.
Jeanet spurgte til, om Henrik har en pris på ”lydfyr” nede på Lundegård Strandvej? Og der er et
stort ønske om at få lavet lyskrydset på Krudttårnsvej.
Henrik svarede, at der er et par år gammelt tilbud, der lyder på 131.000 kr. Der er p.t. ca. 173.000
kr. til rådighed i år inklusiv sidste års ikke forbrugte anlægsmidler til Handicapvenlige tiltag.
Jeanet: vi ønsker også bænke rundt omkring. Fx midt på Nordstranden langs ”Nordstrandsstien”,
ved stykket mellem Mormorstranden og Højvejen. Der var en god debat om behov og muligheder
for opsætning af bænke. Bl.a. påpegede Nicolaj, at bænke langs fx Højvejen etc. ikke er et særligt
handicaptiltag, og at der er en principiel diskussion om, hvorvidt anlægsmidlerne til handicapvenlige tiltag skal anvendes til dette.
Der var enighed om, at der skal indhentes pris på bænke.

9)
Tilrettelæggelse af tur til Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
Jeanet: Der er mulighed for at tage derud. Det er noget for SSAU og Handicapråd. Evt. kunne hele
Kommunalbestyrelsen komme med. Vi skal selv stå for transport og frokost.
Finansieringen er dog usikker. Måske kunne der søges §18 midler til handicaprådet? Vi taler videre
om det og sigter mod sensommeren.

10) Evt.
Britt: besøg i svømmehallen er jeg med på inden næste møde, så vi har prøvet det hele af ”live”.
Næste møde er 28. juni -
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