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Dagsorden/referat

Møde i Borgerrådet – Voksenhandicap
Tid: Torsdag den 12. september 2019 kl. 18.30 – 20.00

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
Heidi Lindberg Jensen, Leder af Voksenhandicap
Michael I. Bendixen, Pædagogisk Konsulent

Fraværende:Dorrit Haulrich, LEV, Simon A. Jensen, Egevej

Dagsorden:

1. Velkommen v. Heidi Lindberg Jensen
2. Gennemgang af referat fra sidst
3. Orientering om nyheder i Voksenhandicap

• Handicaprådet har drøftet koloni 
Chef for Social Omsorg Rene G. Nielsen og Leder af Voksenhandicap Heidi Lind-
berg Jensen har drøftet ophold i udlandet ud fra to forskellige vinkler. Kørsel til 
Tyskland på indkøbsture og gennemkørsel i f.eks, Sverige til Bornholm er igen til-
ladt. Nogle borgere har allerede været på tur til Tyskland i sommer. 
Heidi har lavet en sagsfremstilling til Handicaprådet og Udvalget for Social Om-
sorg omkring ferieture til udlandet.  Den 7. oktober til dialogmødet vil politikerne 
drøfte om ferieture til udlandet kan lade sig gøre i fremtiden og i hvilket omfang 
osv.  
• Ny folder om handicappolitik – revideret i 2019 
Heidi præsenterer ny folder omkring handicappolitik. Der bl.a. kommet nye og 
mere tidsvarende billeder i.  Handicappolitikken understreger at handicappede 
borgere har ret til og skal være aktive borgere i eget liv. Borgerrådet er et eksem-
pel på medborgerskab og inklusion. Flere i borgerrådet udtrykker at teksten i po-



2

litikken er svær at forstå. Heidi siger, at sådanne politiker kan være svære at for-
stå. 

 Bus til Coolsport (ekstra punkt)
Michael fortæller, at der er lavet en udregning på hvad det vil koste at ansætte en 
chaufør, der kan køre borgere til Coolsport. Heidi mener, der kan holdes indenfor 
VH budget. Vi har kikkerten på en person, der gerne vil. Men vi er først nød til at 
se på, hvordan den endelige ordning skal se ud inden vi kan ansætte. 
Ordningen er mest rettet mod borgere, der er tilknyttet Mestringsenheden, men 
vi må se på om den kan tage enkelte borgere, der ikke har personale med, med fra 
bofællesskaberne. Michael arbejder videre – taler med Bente Dalsgaard om muli-
ge borgere, antal og hvor en evt. rute skal køre.

4. Præsentation af udkast til ny struktur i aktivitetsudvalget v. Michael
Hvad synes borgerådet om det?

Michael præsenterer en nye måde at tænke aktivitetsudvalgets måde at arbejde 
på og arrangere aktiviteter i VH. Helt konkret går det ud på at Borgerrådet kom-
mer med forslag til aktiviteter. Om foråret forslår de en ”vinteraktivitet” og efter 
året foreslår de en ”sommeraktivitet”. Herefter kommer det videre til Ledergrup-
pen og Aktivitetsudvalget, som så arbejder videre på at arrangere arrangementet. 
Borgerrådet vil gerne stille deres hjælp til rådighed før, under og efter arrange-
menterne til bl.a. duge, borde og oprydning.  Borgerrådet synes, det er en god ide 
at borgere bliver inddraget. 

5. Ideer til et sommerarrangement til aktivitetsudvalget. 
Der er flg. Forslag: Kandis. Det mener rådet nok bliver for dyrt. Der er enighed om 
at man gerne vil have en ”idrætsdag” til sommer. Det vil man gerne, at Aktivitets-
udvalget arbejder videre med. 

6. Præsentation emne fra pårørenderåds temadag omkring værgemål/selvbe-
stemmelse osv. (drøftelse) v. Heidi
Heidi præsenterer Socialtilsynets gennemgang omkring værgemål, selv/medbe-
stemmelse, samtykke. Nå

7. Evt. 
Rådet har det fint med at mødet bliver forkortet med en halv time, når der ikke er 
mange punkter på. Det tager vi fra gang til gang. 

Julemødet næste gang. Christian vil gerne holde næste møde på Rørkærvej. Tobi-
as vil gerne at det bliver holdt på Kildebjerget. Da det de sidste to gange er blevet 
holdt i Hedensted, bliver rådet enige om Kildebjerget. Så kan julemødet næste år 
blive afholdt på Rørkærvej. 

Jimmi spørger til hvorfor han ikke kan komme med på ferie til Århus sammen 
med de andre fra Solhøj. Heidi fortæller, at det har noget at gøre med serviceni-
veauet i Horsens, hvorfra Jimmi kommer.


