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Dagsorden/referat 

Møde i Borgerrådet – Voksenhandicap 
 
Tid: Torsdag den 21. marts kl. 19.00 – 21.00 

Sted: Mødelokale 1, Hedensted Rådhus 

 
Deltagere: 

 

Jens S. Nielsen, Frydenlyst (formand) 
Jimmi Karlsen, Solhøj 
Lili Gregersen, Lunavej 
Inger Larsen, Uldum Bofællesskab 
Simon A. Jensen, Egevej 
Camilla brandtlund, Rugmarken 
Christian R. Petersen, Rørkjærvej 

Tobias Riedel, Kildebjerget 
Mogens Hansen, Syrenvænget 
Dorrit Haulrich, LEV 
Heidi Lindberg Jensen, leder af Voksenhandicap 
Michael I. Bendixen, pædagogisk konsulent 

 
Afbud: Alle tilstede 

 

 

Dagsorden: 
 

1. Velkommen ved Heidi Lindberg Jensen 
 

Heidi ønsker alle et godt nytår. 
 

2. Gennemgang af referat fra sidst 
 

Der er ingen kommentarer til referatet. 
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3. Orientering om nyheder i Voksenhandicap 

 

- Status på bussituationen i Voksenhandicap 
Heidi fortæller, at ederne har været med til at vurdere behovet for busser eller bi- 

ler eller begge dele i de enkelte bofællesskaber. Der sker en omregistrering af alle 
busser i Voksenhandicap, så alle må låne hinandens busser ved behov. 
Jimmy er utilfreds med at man ikke længere må køre til Bilka for at handle og få 
kaffe og kage. Dette undersøger Heidi. Umiddelbart kan det have noget at gøre 
med hvad der er bevilget at pædagogisk ledsagelse, Mna har syv timer pr. måned 
til individuel ledsagelse. Heidi ved ikke om der er lokale aftaler. Dorrit spørger til 
om pårørende må køre bussen. Det må de ikke, ifølge Heidi. Det er et forsikrings- 
spørgsmål. Bussen må heller ikke køre i Tyskland, da den ikke er forsikret derne- 
de. Derfor er det ikke længere muligt med indkøbsture til Tyskland i egen bus. 

 
- Besøg af handicaprådet 
Heidi fortæller, at Handicaprådet har været på besøg, set og hørt hvad der foregår 
på bofællesskaberne. Simon spørger hvad Handicaprådet er. Heidi forklarer, at 
Handicaprådet består af politikere, handicaporganisationer og Leder af Voksen- 
handicap. Hvis politikerne i Byrådet skal vedtage noget, der involverer handicap- 

området, bliver det sendt til høring i Handicaprådet. Borgerrådet synes, det er 
svært at forstå. 

 
- Temadag for pårørende 
Pårørenderådet ønsker en temadag for pårørende. Det er Voksenhandicap i gang 
med at arrangere. Efter planen kommer temadagen efter sommerferien. 
Desuden har pårørenderådet ønsket, at der bliver lavet en pjece, der fortæller om 

hvordan det er at flytte i Bofælleskab. Borgerrådet vil gerne se udkastet til denne 
pjece på næste. 

 
- Lighed i Sundhed – ansættelse af sygeplejerske i Voksenhandicap 
Heidi fortæller, at sundhed forstås bredt, det vil sige kost, motion, livsstil medicin 
osv. Lighed foregår i samarbejde med seniorområdet. Hedi har deltaget. Spørgs- 
målet har været hvordan man klarer de sundhedsfaglige opgaver med nye krav 
fra styrelsen bedst muligt på et område, hvor der mest pædagogisk personale an- 
sat. Der med dette udgangspunkt blevet ansat en sygeplejerske på 30 timer i 
Voksenhandicap, der skal fungere rundt omkring i bofællesskaberne. Lilly spørger 
om borgere selv kan kontakte hende. Heidi siger, hun kan kontaktes gennem per- 
sonalet. Borgerrådet ønsker, at den nye sygeplejerske kommer med på næste 
møde. De har også oplevet at man er blevet mere strikse på det sundhedsfaglige. 
Der spørges ind til sygeplejerskens rutiner i Voksenhandicap. Det vides ikke helt 
endnu, ifølge Heidi. 

 
- Kompetenceudvikling for medarbejderne i 2019 
Medarbejderne i lige nu og i kommende tid på efteruddannelse. De første hold har 
været til prøve denne uge. Lilly bemærker at flere personale har været væk, men 
det er fint. 

 
- Besøg af en minister 

I morgen får Voksenhandicap besøg af Troels Lund Poulsen, der er beskæftigel- 
sesminister. 
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4. Status på Coolsport 
Michael informerer om nyt siden sidst 

 

Michael fortæller, at Coolsport har vundet er pris ved Awardshowet i Tørring sidste tors- 
dag. Der er ca. 20-30 deltagere til Coolsport. Christian giver udtryk for at han er glad for 

at komme der og spille fodbold. 

 

5. Aktivitetsudvalget 
Nyt til og fra aktivitetsudvalget. 

 
Borgerrådet har på sidste møde givet udtryk for at det er en god ide med en som- 
merfest på Kildebjerget. Borgerrådet skal drøfte og beslutte hvordan festen skal 
være. 

 
Højtoften vil gerne stå holde en forårsfest engang i maj med noget fællesspisning 
sang og dans. 

 
Hvad tænker Borgerrådet om det? 

 
Borgerrådet synes, at Højtoftens forslag er en god ide. Det siger rådet ”ja tak” til. 
Heidi og Michael giver besked. Det bliver i stedet for den ellers planlagte sommer- 
fest på Kildebjerget. Der kan evt. planlægges en idræts/aktivitetsdag på Kildeb- 
jerget. Jimmi vil gerne have en t-shirt. Tobias vil gerne være med til at planlægge 
dette sammen med de andre på Kildebjerget. Det gives videre til aktivitetsudval- 
get. 

 

6. Vælgermøde for Borgere i Voksenhandicap v. Michael 
Der har tidligere været afholdt vælgermøde for borgere i Voksenhandicap, hvor 
der er inviteret politikere fra forskellige partier. Borgerrådet skal beslutte om det 
vil afholde et vælgermøde inden næste folketingsvalg, der seneste kommer i juni 
måned. 

 
Borgerrådet synes, det er en god ide. Michael finder lokale, tidspunkt og kontakter 
politikere. 

 
7. Aftale/ideer til næste mødes tema 

 
Ingen forslag. 

 
8. Eventuelt 

 

De skal findes datoer for de kommende møder i Borgerådet (2019). 
 

Der skal tages et billede af borgerrådet. Dorit tager et godt kamera med 

Datoer for kommende møder. 20/6, 12/9 og 5/12 (julehygge). 

Hygiejne: Jimmi spørger, hvorfor personalet siger de skal vaske hænder. Heidi si- 

ger, at det er af hygiejniske grunde. Så andre ikke bliver smittet og bliver syge. 
Der er også nogle steder, hvor man skal bruge forklæde, når der mad. Hygiejne 
kunne evt. være et forslag til et tema. 

 
Der er blevet et rigtigt godt billede, som bliver sendt ud til borgerrådet 


