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          Mødeindkaldelse og dagsorden til møde i Handicaprådet 
 
Dato 21.9.2011  
 
Sted Ny Kaffestue, fløj A, Rådhuset, hvidovrevej 278 
  kl. 19.00 
 
Deltagere Torben Olesen (DH), Knud Søndergaard (DH), Helle 

Mathiasen (DH), Helle Drøhse Kilde (DH), Connie 
Albrechtsen (DH), Niels Jensen-Stoch (DH), Kim 
Jørgensen (DH), Kenneth F. Christensen (KB), Mini 
Glud (KB), Ivan Foghtmann (KB), Nina Thøgersen 
(KB), Mogens Leo Hansen (KB), Connie K. Nielsen 
(FV), Anne Moebius (FV), Ronnie Fløjbo (FV), Morten 
Blicher-Hansen (FV), Betina Engelhardt Rasmussen 
(FV). 

 
Kopi til Mødedeltagerne 
 
Næste møde 23.11.2011 
 
Dagsorden: 
 
1.0. Godkendelse af dagsorden 
 
2.0. Meddelelser 
 
3.0. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 8. juni 2011 
 
4.0. Handicappolitik  
I fortsættelse af de indledende drøftelser på sidste møde i Handicaprådet 
om tilvejebringelsen af en handicappolitik for Hvidovre har Ronnie Fløjbo 
og Morten Blicher-Hansen udarbejdet et foreløbigt oplæg til en disposition 
og et indhold i en handicappolitik. Oplægget vedhæftes som bilag til 
mødeindkaldelsen.  
 
På mødet vil Ronnie Fløjbo og Morten Blicher-Hansen nærmere redegøre 
for forslaget og det videre forløb i processen.  
 
Herudover bør det nævnes, at kommunalbestyrelsen har accepteret, at 
fristen for tilvejebringelsen af et oplæg til en handicappolitik kan udskydes 
til udgangen af marts 2012. Samtidig besluttede kommunalbestyrelsen at 
afsætte i alt 50.000 kr. til dækning af omkostninger til 
informationsaktiviteter i forbindelse med inddragelse af 
interesseorganisationer og borgere i Hvidovre om indholdet i en 
handicappolitik. 
 
5.0. Cafémøde om handicappolitik  
For at markere og synliggøre at processen om tilvejebringelse af en 
handicappolitik nu er sat i gang, foreslås det, at der afholdes et Cafemøde 
om emnet fredag den 2. december 2011 fra kl. 14.00-17.00. Møde 
foreslås afviklet i Lille Frihedens mødelokaler.  
Den foreslåede dato skal ses i sammenhæng med, at dagen efter, altså 
den 3. december er FN’s Internationale Handicapdag. 
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Spørgsmålet er, om Handicaprådet kan tilslutte sig, at der søges afholdt 
et Cafémøde inden for de skitserede rammer. Hvis svaret er OK! Melder 
næste spørgsmål sig: Hvem ønsker vi at invitere til at sætte gang i 
drøftelserne om indholdet i en handicappolitik?  Umiddelbart må det 
meget gerne være en person, der kan bidrage med nogle muntre og 
seriøse synspunkter om handicappedes muligheder eller mangel på 
samme i et dynamisk samfund! For god ordens skyld bør det nævnes, at 
midlerne til honorering af indsatsen er begrænset! Så gode forslag 
efterlyses!   
 
6.0. Frivillighedsmesse  
Lørdag den 29. oktober 2011 afholdes der en stor Frivillighedsmesse i 
Avedøre Idrætscenter. Stor set alle frivillige foreninger og organisationer i 
Hvidovre vil være repræsenteret på messen. Handicaprådet er også 
tilmeldt. 
 
På mødet vil der blive orienteret om de foreløbige overvejelser om 
hvordan Handicaprådet kunne markere sig i forbindelsen med messen. 
 
7.0. Spørgsmål 
Ingen spørgsmål.  
 
8.0. Emner til kommende møder 
- Handicappolitik 
- FN’s Internationale Handicapdag 3. december 2011  
- FN’s handikapkonvention 
- Mødeplan 2012 
- Andre mulige emner? 
 
9.0. Næste møde 
Onsdag den 23. november 2011 kl. 19.00.  
 
10.0. Eventuelt 
 
Bilag: 
Oplæg til disposition og indhold i en handicappolitik 
 
 
 
 


