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Referat af møde i Hvidovre Handicapråd 

 
Dato 12.9.2012 
 
Sted Solletuna I + II Rådhuset, 5. sal 
 
Deltagere Torben Olesen (DH), Knud Søndergaard (DH), Helle D. Kilde 

(DH), Connie Albrechtsen (DH), Niels Jensen-Storch (DH), 
Kenneth F. Christensen (KB), Nina Thøgersen (KB), Ivan 
Foghtman (KB), Connie K. Nielsen (TEK), Anne Moebius (SAF) 
og Betina Engelhardt Rasmussen (SAF). 

 
Afbud fra Kim Jørgensen (DH), Helle Mathiasen (DH), Mini Glud (KB), 

Mogens Leo Hansen (KB) 
 
 
Kopi til Handicaprådets medlemmer 
 
 
Næste møde 14.11.2012 kl. 19.00 i Sollentuna I+II (Temamøde med 

Folkeoplysningsudvalget) 
 
 
TO bød velkommen til mødet og til Ninna fra LEV. 
 
1.0. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 
2.0. Meddelelser 
TO oplyste: 

 

 Handicaprådet har fået invitation til konference om arbejdet i handicaprådene fra sammenslutningen 
af handicaprådene i det gamle Københavns Amt. Konferencen holdes i Rødovre d. 26. oktober 
2012. Der kan sendes maks. 4 medlemmer. Tilmelding forgår efter først til mølle princippet til Betina 
inden d. 2.10. KFC og TO meldte sig på mødet. 

 

 Uge 39 er Frivillighedsuge, og der udarbejdes to udstillinger med Frivillighedens ansigter. Frivillige 
og foreningsmedlemmer kan komme forbi workshop på hovedbiblioteket og blive fotograferet til 
udstillingerne.  
 
Workshoppen har følgende åbningstider: 
Mandag d. 24.9 kl. 15-19 
Tirsdag d. 25.9 kl. 10-14 
Onsdag d. 26.9 kl. 12-16 
Torsdag d. 27.9 kl. 15-19 
Fredag d. 28.9 kl. 10-12. 

 

 Handicaprådet har modtaget en invitation fra Skoleudvalget til en dialog om begrebet inklusion i 
forbindelse med Børne og Ungepolitikken. 

 

 Handicaprådet er inviteret til temamøde sammen med Ældrerådet om rehabilitering og 
velfærdsteknologi onsdag 31.oktober 2012 kl. 10.00. KFC , IF og TO deltager. 

 
3.0. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 13. juni 2012 
Ingen bemærkninger. 
 
4.0. Projekt Klap 
KLAP-Konsulent  Ninna Jeneva Lassen fra LEV orienterede om projektet. 
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Landsforeningen LEV har startet projekt KLAP, der arbejder på at få flere  
udviklingshæmmede borgere ud på det ordinære arbejdsmarked. 
KLAP står for Kreativ Langsigtede ArbejdsPlanlægning.   
Se vedlagte powerpoint. 
 
5.0. Handicappolitik - Opfølgning  
Læsevenlig udgave af handicappolitikken blev behandlet.  
 
Der var enighed om at den tekstmæssige del var fin og forståelig.  
Enkelte små justeringer sendes tilbage til skrivegruppen. 
 
Til Layout blev det besluttet at teksten ’ Fordi uvidenhed er det største  
Handicap’ skal slettes fra forside logo. Derudover skal der på forsiden  
Tilføjes: - ’En sammenfatning’ under overskriften. 
 
Der ønskes en miljøvenlig udgave, når den trykkes, der ikke for glittet og dyr. Der 
ønskes miljøvenligt tryk. 
 
6.0. Spørgsmål  
Giver de igangværende forhandlinger om budgettet for 2013-16 på  
nuværende tidspunkt anledning til bemærkninger for så vidt angår  
handicapområdet? 
 
KFC:  Der er budgetseminar fredag d. 14. september 2012. Det er  
først der tingene for alvor går i gang inden endelig budgetvedtagelse 
 9.10.2012. 
 
KFC, IF og NT stiller sig til rådighed via mail, hvis rådsmedlemmerne skulle  
have spørgsmål til budgettet undervejs. 
 
7.0. Emner til de kommende møder 
- Temamøde med Folkeoplysningsudvalget 
- Inklusion / eksklusion 
- Mødeplan 2013 – husk kalenderen 
- Handicappolitik - Opfølgning 
- FN’s handikapkonvention 
- FN’s Internationale Handicapdag 
 
Temamøde om inklusion bliver på første møde i 2013. KS gjorde opmærksom på, at Spastikerforeningen 
kan inddrages på et temamøde om inklusion. 
 
Det blev foreslået at invitere forvaltningschefer med som tilhørere til temamødet om inklusion, så vil viden 
om emnet blive spredt ud i de forskellige forvaltninger. 
 
8.0. Næste møde 
Onsdag den 14. november 2012 kl. 19.00.  
 
9.0.  Eventuelt 
Nyhedsbrev fra VISO blev uddelt på mødet. 
 
 
 
 
 


