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Referat af møde i
Pårørenderådet for Voksenhandicap
Onsdag den 8. februar 2017 kl. 19-21

Mødelokale 1
Hedensted Rådhus, Niels Espesvej 8, 8722 Hedensted

Mappe og øvrigt relevant materiale mv. blev udleveret på mødet.  

Deltagere/repræsenterer
Jenny Jensen Syrenvænget, Juelsminde
Tena Lybkær Nielsen Rørkærvej, Hedensted 
Annelise Jørgensen (Sup.) Rørkærvej, Hedensted 
Michael Bisted Lunavej, Hedensted 
Anette Damm Uldum bofællesskab, Uldum
Karsten Gammelgaard Hansen Rugmarken, Hedensted 
Per Holm (Sup.) Rugmarken, Hedensted
Helle Vibeke Johansen Leder af Voksenhandicap
Mette B. Kristiansen Pædagogisk konsulent, Social omsorg 

(sekr./ordstyrer)
Afbud: 
Elsebeth V. Jensen (Sup.) Lunavej Hedensted
Berit True Jensen (sup) Uldum bofællesskab, Uldum 

Leder af bosted udpeges snarest og vil deltage fra næste møde. 

Dagsorden

1. Velkomst og præsentationsrunde v. Helle Vibeke Johansen
Rådets medlemmer præsenterede kort sig selv. 

Der er ikke valgt repræsentant fra alle Voksenhandicaps enheder, 
og på få andre steder afventer valg pga. lokale omstændigheder – 
se i øvrigt Deltagerliste Pårørenderåd, vedlagt som bilag

Orientering om dannelse af frivillige foreninger på bosteder: Arbej-
det med at danne frivillige foreninger er gået i gang på flere boste-
der. Rugmarkens deltagerkreds er klar med stiftende generalfor-
samling den 7. marts 2017. Per Holm mailer vedtægter til Mette.Kri-
stiansen@Hedensted.dk der derefter vil sende dem til alle pårørende 
som inspiration. Uldum bofællesskab har dannet en arbejdsgruppe 
på 5 personer, der snart afholder første møde. Alle kan fortsat træk-
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ke på hjælp til dannelsen af foreninger fra frivilligkoordinator Malene 
Skovbakke. 

2. Konstitution 

Rådets medlemmer valgte Anette Damm som formand.
Formandens opgave er i samarbejde med leder af Voksenhandicap 
at udfærdige mødets dagsordner. 

Rådet valgte at udpege en næstformand, der agere i formandens 
fravær. Næstformand blev Tena Lybkær Nielsen 

3. Gennemgang af vedtægter, herunder aftale af suppleanters 
roller: 

Suppleanters rolle: Rådet aftalte at suppleanter indkaldes til og kan 
deltage i alle rådets møder uden stemmeret, og som udgangspunkt 
uden taleret. Kun valgte medlemmer af rådet kan indsende dagsor-
denspunkter. Suppleanter kan indsende dagsordenspunkter via deres 
valgte rådsmedlem. 

Der blev rejst spørgsmål om antallet af repræsentanter for Lunavej-
Rørkærvej – Solhøj, hvor man er i færd med at ansøge Socialtilsyn Midt 
om dannelse af en samlet enhed. Helle Vibeke Johansen afklarer dette i 
forbindelse med godkendelsen. 

4. Aftale af øvrige mødedatoer i 2017 – herunder ugedage og 
tidspunkt for afholdelse. 

Det blev aftalt, at rådets møder primært afholdes torsdag aftener – 
se i øvrigt Mødeplan 2017, vedlagt som bilag. Rådet kan aftale at af-
holde flere møder end de fastlagte 4 møder. 

5. Forslag til og beslutning om emner til kommende dagsordner
Der er oprettet bruttoliste over emner, som rådets medlemmer øn-
sker at drøfte – se nederst i referatet. 

Det blev aftalt, at dagsordenen sammensættes med få emner, som 
til gengæld drøftes mere dybdegående. 

6. Øvrige spørgsmål til Pårørenderådets virke afklares. 
Det blev aftalt at Mette Boelt Kristiansen varetager rollen som mø-
deleder. Dette vil foregå efter flg. spilleregler: 

 Rådets medlemmer markerer, hvis man ønsker ordet
 Ordstyrer giver ordet i medlemmerne efter tur.
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 Ordstyrer kan selv tage ordet eller give ordet til andre uden 
for rækkefølgen, hvis det vurderes hensigtsmæssigt for belys-
ning af det givne dagsordenspunkt.

 Drøftelserne vil omhandle punkterne på dagsordenen. Mødele-
deren kan tillade, at indlæg til dagsordenspunktet omfatter 
andre relaterede emner, men beslutter hvornår debatten 
trækkes tilbage på sporet. Mødeleder henviser evt. øvrige og 
ellers interessante emner til andre mødefora og/eller til næst-
kommende dagsorden for Pårørenderådet. 

Referater vil blive lagt på Hedensted kommunes hjemmeside. Mette Boelt 
Kristiansen den 9. februar: på grund af diverse omorganiseringer kan jeg 
aktuelt ikke sige, hvornår referater fra Pårørenderådet (og Borgerrådet) 
vil være at finde på hjemmesiden, men jeg arbejder på det, og giver be-
sked, når referater kan findes på nettet)

7. Eventuelt. 

Bilag
 Deltagerliste Pårørenderåd 2017
 Mødeplan 2017 

Emner, til drøftelse i Pårørenderådet

Emne Aftalt
Orientering om Handicaprådet og Borgerrådets formål Miniseminar den 16. 

marts 
Hedensted kommunes Handicappolitik Miniseminar den 16. 

marts
Orientering om Voksenhandicaps tilbud og vision for fremti-
den v. Helle V. Johansen

Miniseminar den 16. 
marts

Årsrapport over tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Midt Miniseminar den 16. 
marts

Aktivitetsudvalg og ferietilbud i Hedensted kommune Miniseminar den 16. 
marts

Handicappede borgers brug af NEM-ID, IT, sociale medier 
mv.: Hvordan kan vi bedst muligt hjælpe borgerne i en digi-
tal fremtid? Hvad siger reglerne? 

Forslag om at emnet bre-
des ud som temadag for 
hele gruppen af pårøren-
de.

Borgeres deltagelse i lokallivet 

Oprettelse af beskæftigelsestilbud på det almene arbejds-
marked
Pædagogiske måltider 

Rettelser og ændringer indsendes til mette.kristiansen@hedensted.dk  senest en uge ef-
ter udsendelsen af første referat-udkast. Herefter betragtes referatet som godkendt. 
Voksenhandicap udsender herefter referatet til alle kontakt-pårørende på e-mail (i særli-
ge tilfælde kan det aftales at referatet udsendes pr. post)
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