
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mødeindkaldelse og dagsorden til møde i Handicaprådet 
onsdag d. 19. november 2008 
 
Hermed indkaldes til møde i Handicaprådet. Mødet afholdes 
 

Onsdag d. 19.11.2008 kl. 19.30-21.30 
I mødelokale Ny Kaffestue, på Rådhuset, fløj A 

(indgang på siden af rådhuset overfor sundhedscenteret) 
 
 
Dagsorden for mødet: 
  
1.0. Godkendelse af dagsorden 
 
2.0. Meddelelser 
 
3.0. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 17. september 

2008 
 
4.0. Befordringsmuligheder for handicappede  
Orientering om tilbud og muligheder for befordring af borgere med 
handicap ved Ældre- og Handicapchef Anne Moebius 
 
5.0. Dialogmøde om en handicappolitik for Hvidovre Kommune   
Torsdag den 30. oktober 2008 afholdte Handicaprådet og Hvidovre 
Kommune et Dialogmøde om tilvejebringelsen af en handicappolitik for 
kommunen. 
 
Umiddelbart må arrangementet betragtes som vellykket, da ca. 120 
borgere deltog i mødet, der blev indledt med fire oplæg om mulige 
elementer i en handicappolitik. 
 
På nuværende tidspunkt er der udarbejdet en foreløbig rapport om 
dialogmødet, der vedlægges som bilag. 
 
På baggrund af drøftelserne på dialogmødet og erfaringerne med 
udarbejdelse af en politik for andre områder i kommuner skal det 
afklares, hvordan det videre forløb skal tilrettelægges.     
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6.0. Mødeplan 2009 
Som udgangspunkt foreslås der afholdt fire møder i 2009 fordelt på 
følgende datoer: 
 
- Onsdag den 4. marts 2009 kl. 19.00 
- Onsdag den 13. maj 2009 kl. 19.00 
- Onsdag den 19. august 2009 kl. 19.00 
- Onsdag den 25. november 2009 kl. 19.00 
 
7.0. Spørgsmål 
Har Hvidovre Kommune planer om at udvide kredsen af brugere i 
Aktivitetscentret elle andre steder i kommunen til også at omfatte 
gruppen af 14-18 årige med handicap? 
 
Baggrunden er, at der på nuværende tidspunkt tilsyneladende ikke findes 
mødesteder eller tilbud for unge mennesker med handicap. Det kunne 
derfor være hensigtsmæssigt eksempelvis at afholde kvartalsvise 
arrangementer for de 14-18 årige i Aktivitetscentret for at fremme 
venskaber mellem unge med handicap og samtidig gøre Klub Hvid til en 
tryg base inden overgangen til voksenlivet.   
 
8.0. Emner til kommende møder 
- Opfølgning på Dialogmødet om en handicappolitik 
- Tilgængelighed til byens udearealer og bygninger  
- FN’s handikapkonvention 
 
9.0. Næste ordinære møde 
Næste møde afstemmes efter den endelige mødeplan under punkt 6. 
 
10.0.  Eventuelt 
 
 
 
 
Bilag: 
Foreløbig rapport fra Dialogmødet den 30. oktober 2008  
 
 
 

 
   
 
 
 


