
 

 
 

Sagsnr. 27.15.04-A00-1-16 

Sagsbehandler 

Michael Islin Bendixen 

 

  26.11.2019 

 

 

Dagsorden/referat 
 
 

Møde i Borgerrådet – Voksenhandicap 
Tid: Torsdag den 5. december 2019 kl. 18.30 – 20.30 
 

Sted: Mødelokale 1, Hedensted Rådhus 

 

Deltagere: 

Jens S. Nielsen, Højtoften (formand) 

Jimmi Karlsen, Solhøj  

Inger Larsen, Uldum Bofællesskab 

Lili Gregersen, Lunavej 

Camilla brandtlund, Rugmarken 

Christian R. Petersen, Rørkærvej 

Tobias Riedel, Kildebjerget 

Mogens Hansen, Syrenvænget  

Simon A. Jensen, Egevej 

Dorrit Haulrich, LEV,  

Heidi Lindberg Jensen, Leder af Voksenhandicap 

Michael I. Bendixen, Pædagogisk Konsulent 

 

Fraværende: Simon 
 

Traditionen tro er der Julehygge den sidste time fra 19.30 til 20.30. I bedes medbringe en gave 
til ca. 30 kr. til pakkespil.  

 
 
 

Dagsorden/refarat: 
 

1. Velkommen v. Heidi Lindberg Jensen 
Heidi byder velkommen til årets sidste borgermøde.  Der et ønske om en ny 

mappe med billede af Borgerrådet på forsiden. Det lover Heidi at skaffe.  

 
 

2. Gennemgang af referat fra sidst 



2 

 

Heidi gennemgår referatet fra sidst. Der er ikke blevet ansat nogen til at køre bus, 

da der ikke er behov.  

Aktivitetsudvalget: mange havde et ønske om en idrætsdag. Det kommer vi ind 

på under pkt. 4 

Mødet i dag skulle være holdt på Kildebjerget, men Michael havde ved en fejl 

booket lokale på rådhuset.  

 
3. Orientering om nyheder i Voksenhandicap 

-Kvalitetsstandarder er noget sagsbehandlerne bruger til at beskrive hvad bor-

gerne kan få når de bliver bevilget hjælp og støtte. De skal revideres en gang om 

året og se om der lovgivningsmæssige ændringer. Så skrives der til politikerne så 

de kan godkende. Kvalitetsstandarden omkring koloni er blevet ændret til at man 

kan tage til udlandet. Det er det enkelte bosted og leder for Voksenhandicap, der 

skal beskrive rammerne for det. Det skal være grupperejser. Der bliver nok ikke 

råd til det hvert år. Man vil kigge på hvordan behovet var tidligere, men man reg-

ner med det er hver 2-3. År. Man kender ikke de præcise rammer endnu. Men det 

kan være en mulighed at nogle fra forskellige bofælleskaber rejser sammen. Hvis 

du kommer fra en anden kommune tror vi at man gerne man må komme med, da 

kommunen kommer til at betale for feriedage. I løbet af januar bliver der lavet et 

skriv, der beskriver det. Obs. Gælder ikke for dem der bor på KIldebjerget.  

-Mogens spørger hvorfor det bliver kaldt koloni. Det synes han er mærkeligt. Det 

er noget børn kommer på. Vi er enige om at det burde laves om:-)  

-Der er nogen, der har bøvl med at bruge hævekort, da man skal bruge kode. I 

princippet må personalet ikke vide borgerens kode osv. Heidi har kendskab noget 

der hedder business online i dk bank, der gør det muligt at personalet kan hjælpe. 

Hedensted kommune bruger Middelfartsparekasse og det er lykkedes at overtale 

den til at oprette et ligene system. Så det fremrettet kan foregå med fuld tryghed 

for både borgere og personale. Der skal tales med borgmesteren om fuldmagt. 

Det bliver der styr på i nærmeste tid. I får besked på hvad i skal levere, såfremt i 

ønsker at være med i ordningen.  

-ULF tilbyder to kurser på Kildebjerget gennem paragraf 18 midler. Plakater bliver 

delt ud til medlemmerne i borgerrådet.  

-Der bliver arbejdet med hjemmesiderne for bofælleskaberne med et lettere sprog 

for borgere og pårørende, samt et lidt mere logisk system. Der kommer ny bille-

der når vejret er lidt bedre. Det kan godt ske at vi geren vil have lov til at filme en 

lejlighed. Nye regler omkring handicaptilgængelig. De skal være de rigtige bogsta-

ver. Der skal måske være nogen der fortæller  

-Cura – i marts måned får personalet et nyt system hvor de skal skrive notater. 

Det hedder CURA. I den periode vil der være personale væk, hvor de skal skrive 

en masse ind i computeren. Det bliver forhåbentligt et bedre system. Det er er 

meningen at personalet i højere grad skal skrive inde hos/sammen med jer/bor-

gere.  
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4. Nyt fra aktivitetsudvalget  
Michael fortæller at borgerrådets forslag om en fælles idrætsdag har været be-
handlet i aktivitetsudvalget. Man foreslår en lørdag i maj/Juni i tidsrummet 10 -
15. hvor alle bofælleskaber byder ind med 1-2 aktiviteter. Der skal være aktivite-
ter for alle. Der skal være nogle grønne arealer og en hal, så vi kan gå indendørs, 
hvis vejret er dårligt.  De skal være en T-shirt til alle. Aktivitetsudvalget forslag 
skal på ledermøde næste uge.  

 

 

5. EKSTRA PUNKT: Christian medbringer et ekstra punkt til dagsorden der er blevet 

diskuteret på husmøde på Rørkærvej. Det undrer at rengøringen i fællesområ-

derne er blevet opsagt. Beboerne undrer sig over at de ikke selv må bestemme 

om de vil betale sig fra det? Det er tidligere blevet betalt over kostkassen.  

Heidi fortæller, at det er muligt at lave en fællesbetaling for rengøring, der må 

bare ikke ske over kostkassen. Der skal laves en anden konto, hvor det gøres.  

 

 

6. evt.  

 

Datoer i det nye år.  

 

26/3 

25/6 

24/9 

3/12 

______________________________________________________________ 

 

Billeder fra julehygge og pakkespil 

 

 
 

Glæde jul og godt Nytår til alle!! 
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