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Dagsorden/referat
Møde i Borgerrådet – Voksenhandicap
Tid: Torsdag den 20. juni kl. 19.00 – 21.00
Sted: Mødelokale 1, Hedensted Rådhus

Deltagere:
Jimmi Karlsen, Solhøj
Lili Gregersen, Lunavej
Simon A. Jensen, Egevej
Camilla brandtlund, Rugmarken
Christian R. Petersen, Rørkjærvej
Tobias Riedel, Kildebjerget
Mogens Hansen, Syrenvænget
Heidi Lindberg Jensen, Leder af Voksenhandicap
Michael I. Bendixen, Pædagogisk Konsulent

Afbud: Dorrit Haulrich, LEV, Jens S. Nielsen, Frydenlyst (formand), Inger Larsen, Uldum 
Bofællesskab,

Dagsorden:

1. Klub 88

Kim Lindorf kommer kl 19 og fortæller om Klub 88.
Kim fortæller, at han står for træværkstedet i klub 88. Det har indtil nu mest væ-
ret mænd, der har deltaget i træværkstedet, men alle er velkomne.  Der er ledige 
pladser i Klub 88. På klub 88 prøver man at efterleve de ønsker for aktiviteter, der 
kunne være. Man kan være kreativ ved for eksempel at strikke eller hækle.  Klub-
ben betaler for brugte materialer, men hvis det er store ting man vil lave, kan der 
være en egenbetaling.  
Man kan også finde på at lave en filmaften. Der afholdes også julefrokost i Klub 
88. Klubben starter i januar og løber indtil sommerferien. Starter i år efter som-
merferien den 19. august med en grillaften, og fortsætter indtil Juleferien. Man er 
velkommen til at komme og prøve uden at skule betale kontingent.  Det foregår 
på stjernevejsskolen i køkkenet.
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Der er et forslag til at Aktivitetsudvalget i Voksenhandicap samarbejder med Klub 
88 omkring aktiviteter og tænker aktiviteter ind i de rammer.  Det et der opbak-
ning til i Borgerrådet. 

(program vedhæftes)

2. Velkommen ved Heidi Lindberg Jensen

3. Gennemgang af referat fra sidst

Flere medlemmer i Borgerrådet er kede af, at man ikke længere kan tage sin soci-
alpædagogiske bistand med over grænsen på tysklandstur jf. kvalitetstandarder-
ne. Ligeledes er der utilfredshed med at man ikke længere kan komme uden-
landsferie. Heidi lover, at løfte denne problematik i Handicaprådet. 

Jimmi siger, at han ikke kan forstå, at de ikke længere må give personalet en is, 
hvis de har lyst. Heidi forklarer, at det er noget loven bestemmer. 

4. Orientering om nyheder i Voksenhandicap

 Busser er nu på plads og alle enheder har bus eller bil
Heidi forklarer, at buser er på plads og fordelt. De sidste nye indregistreringer er 
ved at være på plads, så de må køre med alle borgere i Voksenhandicap. Nogle 
steder har man fået helt nye busser/biler, andre steder beholder men de gamle. 
Når de engang skal udskiftes, leases der nye. Om få dage er det hele oppe at kø-
re. 

 Aktivitetsudvalget har arrangeret en fest til august 
Den kommende sommerfest på højtoften vil blive afholdt fredag den 30. august. 
Der vil blive sendt en invitation ud inden længe. Prisen vil være 125 kr. dette in-
kluderer Buffet, kaffe og kage og tre øl/sodavand. Citrondrengen kommer og spil-
ler. 

 Ønsker til næste arrangement 
Ingen kommentarer

 Der arbejdes på at få en busrute til Coolsport
Heidi fortæller, at Handicaprådet har rejst, at det er svært for mange at komme 
frem og tilbage til/fra Coolsport. Det har givet anledning til at undersøge mulighe-
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den for at få en Chauffør, der kan transportere borgere, og det ser ud til at det 
kan lade sig gøre inden for Voksenhandicaps budget.

 Referater fra pårørenderådet på hjemmesiden. 
Heidi fortæller at referater fra Pårørenderådet ligges på kommunens hjemmeside 
under Borger      Handicap og Psykiatri Bofællesskaber

5. Referater fra borgerrådsmødet

I skal beslutte om referatet fra borgerrådet skal på hjemmesiden. 

Borgerrådet beslutter enstemmigt at referat fra Borgerrådsmødet også ligges på 
kommunens hjemmeside. Men det skal stadigvæk sendes ud til rådets medlem-
mer med mail. 

6. Borgerrådets vælgermøde på Kildebjerget

 Hvad synes borgerådet om Vælgermødet/folketingsvalget?

Lilly siger, at de på Lunavej havde forventet at der var flere lokale politikere fra 
byrådet. Heidi siger, at det jo var et folketingsvalg med folketingskandidater. Bor-
gerrådet kunne godt tænke sig et lignende møde med kommunalpolitikere når der 
er kommunalvalg. Det bliver i november 2021. Tobias synes, at mødet vat meget 
hyggeligt. Han fortæller, at der var flere fra Kildebjerget, der stillede spørgsmål. 
Jimmy vil gerne holde mødet på Solhøj, men der er vist ikke plads, kom vi frem 
til. 

7. Aktivitetsudvalget

Hvordan gør vi fremadrettet. Skal vi invitere aktivitetsudvalget til næste møde?

Der er i Voksenhandicap nedsat et aktivitetsudvalg, der skal planlægge og arran-
gere aktiviteter på tværs i Voksenhandicap. 
Der er et forslag om at aktivitetsudvalget deltager på nogle borgerådsmøder, så-
ledes at man kan snakke sammen om hvilke aktiviteter aktivitetsudvalget arbej-
der med.  

Borgerrådet vil gerne invitere aktivitetsudvalget til kommende møde. Rådet sy-
nes, det er en god ide hvis aktivitetsudvalget samarbejder med Coolsport og Klub 
88. Der er mange forslag til aktiviteter. Camilla kunne godt tænke sig en strikke-
klub. Der er forslag til en idræts- og aktivitesdag. Jimmy kunne godt tænke sig en 
tur til Norge. Ellers var der forslag omkring bowling, Biograf og svømmehal.

8. Aftale/ideer til næste mødes tema

9. Eventuelt

Tobias ville lige gøre opmærksom på at han har fødselsdag den kommende wee-
kend. Det vil vi gerne ønske ham tillykke med


