
 

Referat 

 

Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune 

Mandag den 16. september kl. 17.30 – 19.30 

Mødelokale 1 (i kælderen) Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø 

 

Medlemmer: 

Jan Andersen – Scleroseforeningen (Formand) 

Ivan Mott (Ø) – Udvalget for Teknik & Miljø (Næstformand) 

Christian Plank (SF)– Udvalget for Job & Arbejdsmarked 

Martin Stokholm (S)– Udvalget for Erhverv og Turisme 

Rikke Zwisler (S)– Udvalget for Børn & Ungdom 

(Erik Rønnekamp Holst (løsgænger) – Udvalget for Social, Sundhed & Ældre (Orlov)) 

Christian Fjeldsted Andersen (V) – Udvalget for Kultur & Fritid 

Erik Jørgensen - Hjernesagen 

Karin Zwisler - Dansk Fibromyalgiforening 

Bjarne Jørgensen – Diabetesforeningen 

Erik Bahn - Dansk Handicap Forbund (midlertidig udtrådt) 

Nelli Øvre Sørensen – SIND 

Michael Korn – PolioForeningen (stedfortræder) 

Søren Bo Hansen (V)  – (Stedfortræder for Erik R. Holst)  

Carsten Helles Rasmussen (V) (stedfortræder for Christian Fjeldsted) 

Referent: 

Tina F. Nicolaisen, Udvikling & Kommunikation 

Afbud:  

Christian Fjeldsted Andersen 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden (17.30 – 17.35) 

Herunder orientering om eventuelle justeringer af sidste mødes referat. 

 

Beslutning: 

Dagsordenen godkendt 

 

 

2. Bevæg dig for livet (17.35 – 18.25) 

Orientering om og drøftelse af den nye indsats ”Bevæg dig for livet”. Rikke Hjulman, som er projektleder 

af indsatsen, orienterer om planerne for indsatsen og processen. Efterfølgende vil der være dialog om 

indsatsen og handicaprådet får mulighed for at komme med idéer og forslag til eksempelvis hvordan 

handicapidræt kan blive et fokuspunkt i indsatsen. 
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V. Projektleder Rikke Hjulman 

 

Beslutning: 

Rikke Hjulman beskrev kort formålet med indsatsen ”Bevæg dig for livet” og  arbejdet med indsatsen 

frem til nu samt om den videre proces. 

 

Handicaprådet havde følgende bemærkninger til indsatsen;  

Der findes rigtig mange forskellige handicaps og mennekser med med handicap er meget forskellige – så 

der skal tænkes i  forskellige indsatser og aktiviteter når man taler idræt for handicappede. 

 

Mange handicappede har hele dagen til rådighed – og der mangler tilbud om dagen. Så god idé at sætte 

fokus på at få bredt aktiviter ud over hele dagen 

 

Transport til og fra aktiviteter er en udfordring 

 

Der afholdes fodboldfitness i Hvalsø. En aktivitet som var tiltænkt voksne, men hvor flere forældre er 

begyndt at tage deres børn med. Det attraktive ved aktiviteten er blandt andet, at den ikke er 

konkurrencepræget, hvilket idrætsaktiviteter  ofte kan være i almindelige idrætsforeninger. 

 

Den åbne skole – giver også foreningerne mulighed for at vise aktiviteter til børn, der ikke går til 

fritidsaktiviteter i dag. 

 

Generelt  bør vi anvende vores faciliteter i Lejre Kommune mere fleksibelt. Måske åbne op for flere 

timer i aktivitetscentrene – de er ikke åbne så lang tid i dag, vil dog kræve, at der vil være nogle 

instruktører. 

Østergade – er ikke i EGON systemet. Det er bestyrelserne der bestemmer hvem der må komme og 

hvem der ikke må komme. Er for restriktive.  Kan det løses. 

 

Opfordrer til at tænke spejderne ind i projektet.  

 

Måske arbejde med et pointsystem – så man ville kunne få point for at blive instruktør eller lign.  

Evt arbejde med motion og fælleskaber som et kompetenceløft til de arbejdsløse. 

 

Varmtvandsbassin træning – kan det gøres mere fleksibelt end i dag, så flere kan anvende det. Er der 

planer om at etablere flere varmtvandsbassiner? 

 

Der arbejdes også videre med nogle af de indspark der kom fra workshoppen den 14. november : 

 

• Bruge allerede eksisterende aktiviteter  

• Frivillige hænder til eks. Yoga og stolegymnastik i bofællesskaberne  

• Transportmuligheder for borgerne til aktiviteter  

• Udendørs træningsstation  

• Oprette en afdeling under idrætsforeningen med fokus på inkluderende fællesskaber  

• Digitalt system, så man kan booke hallen, når den står tom  

• Handicappede som frivillige i foreningerne – praktiske hjælpere, hjælpetrænere  

• Temakurser om inklusion  
 

 



  

 

3. Uddeling af Lejre Kommune handicappris 2019 samt indvielse af tilgængelighedsforholdende i Domus 

Felix  (18.25 – 18.45)) 

Arrangementet vedr. indvielsen af de nye tilgængelighedsforhold i kulturhuset Domus Felix i Lejre 

drøftes. Arrangementet slås sammen med overrækkelsen af Lejre Kommunes handicappris og 

handicaprådet skal træffe beslutning om, hvem prisen skal gå til.  

 

V.  Jan Andersen 

 

//. Bilag – indstillinger til Lejre Kommunes handicappris 2019. 

 

Beslutning: 

Der var enighed i handicaprådet om at tildele årets handicappris til Hvalsø Apotek – for 

tilgængeligheden til apoteket. Med prisen håber handicaprådet at signalere betydningen af 

tilgængelighed til butikker i Lejre Kommune. 

 

Indvielsen af tilgængelighedsforholdene på Domus Felix sker sammen med overrækkelsen af 

handicapprisen den 5. oktober . kl. 10.30 – 11.30.  

 

4. Tilgængeligehedspulje – valg af ny repræsentant i arbejdsgruppe (18.45 – 18.55) 

Der skal vælges ny repræsenant til arbejdsgruppen, der arbejder med tilgængeligehedspuljen, i 

forbindelse med Erik Bahns midlertidige udtrædelse af handicaprådet.  

 

V. Jan Andersen  

 

Beslutnning: 

Bjarne Jørgensen indtræder i arbejdsgruppen. 

 

 

5. Referater fra handicaprådsmøder (18.55 – 19.10) 

Drøfte form og indhold af referaterne fra handicaprådsmøderne. 

 

V. Jan Andersen 

 

Beslutning: 

Hvis et medlem fra handicaprådet har kritikpunkter til administrationen, vil handicaprådet drøfte denne 

kritik og blive enige om hvordan den skal formidles til administrationen, så den bliver konstruktiv. 

Den nuværende referatform fortsætter. 

 

 

6. Gensidig orientering (19.10 – 19.25) 

Emner af relevans for de øvrige medlemmer af handicaprådet 

Beslutning: 

Der indføres et ny punkt i handicaprådets dagsorden; ”Nyt fra arbejdsgrupper”. Punktet indeholder 

også en oplistning af, hvem der sidder i diverse ad hoc arbejdsgrupper.  

Nelly og Erik deltager i et arrangement om tilgængelighed, som Dansk handicaporganisation i 

Oddsherred arrangerer. 



  

 

Scleroseforeningen har haft landsindsamling, hvor der ca. blev indsamlet 6 mill. kr. 

Lejre Kommunes indsats for mennesker med kronisk lidelse kommer i gang igen, under et nyt 

navn: ”Find nye veje med en kronisk lidelse” Kurserne starter op i foråret 2020. 

Nelli sidder i en styregruppe vedr. opførelse af nye demensboliger i Lejre Kommune. Konkret er der  24 

nye boliger på vej ved Ammershøjparen. Der er planer om etablering af yderligere 24 nye boliger ved 

Ammershøjparken samt 72 nye boliger i Hvalsø. Det er Nellis vurdering at handicaprådet har haft 

indflydelse på planerne og at der derfor er godt prioriteret at handicaprådet er repræsenteret i 

sådanne grupper.  

Nelli deltager i KL’s psykiatrikonference. 

 

7. Eventuelt (19.25 – 19.30) 

 

Beslutning: 

Handicaprådets budget er lidt trængt. Vi skal være opmærksomme på hvad handicaprådet anvender 

pengene til. 

Handicaprådet vil gerne have forelagt sidste års regnskab og budgettet for 2019. 

 


