
 

 

  
 

 
Handicaprådet 

Referat 
 
 
 
Møde 17. april 2018 kl. 16:00 i Mødelokale 1, Rådhuset 
 
 
 
 
Pkt. Tekst Side 

7 Valg af formand 1 

8 Valg af næstformand 1 

9 Parkering ved Struer Energi Park (kl.16.15 Lise Lundsager) 1 

10 Handicapparkering i forbindelse med Rådhuset (kl. 16.25 Hanna Mikkelsen) 2 

11 Handicaprådets forretningsorden (kl. 16.35 Lene Hornstrup) 3 

12 Årshjul for Handicaprådet (kl. 16.45 Lene Hornstrup) 4 

13 Dassos - bemærkninger til rammeaftale (kl. 16.55 Lene Hornstrup) 4 

14 Handicaprådet 2018 - medlemsliste 5 

15 Mødeplan 2018 5 

16 Ændrede vedtægter for Handicaprådet 6 

17 Indkommet materiale  6 

18 Evt. 7 

  



 

 

Handicaprådet, 17. april 2018 Side 1 
 

27.69.48-G01-1-18 

7.        Valg af formand 

Administrationen indstiller, 

at der vælges formand for en 4 årig periode. 

Sagsfremstilling 

Valg af formand for Handicaprådet for perioden 1/1 2018 - 31/12 2021. 
Iht. rådets vedtægter skal formanden vælges blandt Danske Handicaporganisationers 
repræsentanter.  

Beslutning 

Jeannette Juul Quaade valgt. 
  

27.69.48-G01-1-18 

8.        Valg af næstformand 

Administrationen indstiller, 

at der vælges næstformand for en 4 årig periode. 

Sagsfremstilling 

Valg af næstformand for perioden 1/1 2018 - 31/12 2021. 
Iht. rådets vedtægter skal der vælges næstformand for rådet blandt byrådets repræsen-
tanter.  

Beslutning 

Grethe Hestbech valgt. 
  

05.05.05-P20-1-15 

9.        Parkering ved Struer Energi Park (kl.16.15 Lise Lundsager) 

Administrationen indstiller, 

at handicaprådet kommer med bemærkninger til indretning af den planlagte parke-
ringsplads. 

Sagsfremstilling 



 

 

Handicaprådet, 17. april 2018 Side 2 
 

Arealet mellem Struer Energi Park, svømmehallen, sundhedscentret og Parkskolen er 
blevet renoveret udfra en plan, som er tegnet af Møller Nielsens Tegnestue på foranled-
ning af administrationen, sundhedscentret, Struer Energi Park samt Parkskolen. Planen 
er forelagt Handicaprådet den 26. oktober 2016, samt forelagt Struer Byråd (27. juni 
2017, pkt. 76). 
  
I den oprindelige plan er der kun mulighed for drop-off for taxa'er foran indgangen til 
Struer Energi Park. Derudover er der etableret 4 handicapbåse hvoraf to er på 4,5m x 
8m (beregnet til handicapbusser). 
Efterfølgende er det blevet besluttet, at der skal være fire parkeringspladser til patient-
parkering til sundhedscentret og sygeplejeklinikken. Disse er etableret i november 2017. 
  
Efter ønske fra teknik- og miljøudvalget, har administrationen udarbejdet et nyt forslag 
til indretning af parkeringspladsen, som indeholder de ønskede dele - drop-off-areal, 
handicapparkeringspladser samt parkeringspladser til sundhedscentret og sygeplejekli-
nikken.  
  
Det nye forslag er vedhæftet. 
Lise Lundsager, Teknisk drift og anlæg, deltager i drøftelse af punktet.  
  
  

Beslutning 

Rådet foreslår, at bystien rykkes, således at der bliver plads til 4 bushandicap parke-
ringspladser og Drop-off flyttes tættere på indgangen. 
  
Der skal tjekkes om høringsfrister er overholdt.  

Bilag 

• parkeringsplads principskitse 3 
• kortbilag handicapråd 

  

05.09.08-G01-1-17 

10.        Handicapparkering i forbindelse med Rådhuset (kl. 16.25 Hanna 
Mikkelsen) 

Administrationen indstiller, 

at handicappladsen i Rådhusstræde udvides i bredden 

Sagsfremstilling 

Teknik-, miljø- og klimaudvalget sender administrationens forslag til handicapparkering 
ved Rådhuset til høring. 
Den nærmeste handicapplads er beliggende i Rådhusstræde. Derfra er der ca. 50 m til 
Rådhusets elevator. Administrationen foreslår, at handicappladsen i Rådhusstræde udvi-
des i bredden (se bilag). 

file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_9_Bilag_1_parkeringsplads_principskitse_3.pdf
file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_9_Bilag_2_kortbilag_handicapraad.pdf


 

 

Handicaprådet, 17. april 2018 Side 3 
 

Der har været forslag om en handicapparkeringsplads ved Værftet ved Fjorden. Det er 
en privat parkeringsplads. Derfor er den skiltet med sorte skilte (jf. bekendtgørelse om 
vejafmærkning). 
Der må i følge loven ikke ske en sammenblanding af sorte og blå skilte.  
Teknik-, miljø- og klimaudvalget principgodkendte administrationens forslag til udvidelse 
af handicappladsen i Rådhusstræde og sender forslaget til høring i Handicaprådet. 
Hanna Mikkelsen, Teknisk drift og anlæg, deltager i drøftelse af punktet.  

Beslutning 

Det er den bedst mulige løsning på det sted.  

Bilag 

• Oversigt brug af handicap P-pladser 
• Udvidelse af handicapplads i Rådhusstræde 
• Handicapparkering centrum 2018 

  

27.69.48-G01-1-18 

11.        Handicaprådets forretningsorden (kl. 16.35 Lene Hornstrup) 

Administrationen indstiller, 

at forretningsordenen gennemgåes og evt. tilrettes. 

Sagsfremstilling 

Iflg. Handicaprådets vedtægter fastlægger Handicaprådet selv sin forretningsorden. 
Der foreligger forretningsorden godkendt af Handicaprådet d. 4. december 2013. 
Gennemgang og evt. tilretning af forretningsorden. 
Lene Hornstrup deltager. 
  

Beslutning 

Det skal afklares, om referenten kan være en anden end sekretæren. Jeanette Quaade 
tager en skriftlig henvendelse til Mads Gammelmark med henblik på at afklare dette 
spørgsmål.  
  
I § 3 stk. 1 og § 4 stk. 4 er det en fejl, at der står suppleant i stedet for stedfortræder. 
  
Ellers er forretningsorden godkendt.  

Bilag 

• Forretningsorden godkendt den 2162017 

  

file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_10_Bilag_1_Oversigt_brug_af_handicap_Ppladser.pdf
file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_10_Bilag_2_Udvidelse_af_handicapplads_i_Raadhusstraede.pdf
file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_10_Bilag_3_Handicapparkering_centrum_2018.pdf
file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_11_Bilag_1_Forretningsorden_godkendt_den_2162017.pdf


 

 

Handicaprådet, 17. april 2018 Side 4 
 

27.69.48-G01-1-18 

12.        Årshjul for Handicaprådet (kl. 16.45 Lene Hornstrup) 

Administrationen indstiller, 

forslag til årshjul til drøftelse. 

Sagsfremstilling 

Forslag til årshjul for Handicaprådets virke udarbejdet af centerchefen. 
Lene Hornstrup deltager i drøftelse af punktet.  

Beslutning 

Rådet vil gerne bruge formen som er fremlagt.  

Bilag 

• Årshjul 

  

27.69.48-G01-1-18 

13.        Dassos - bemærkninger til rammeaftale (kl. 16.55 Lene Hornstrup) 

Sagsfremstilling 

Rammeaftale 2019 - 2020. 
Byråd og regionsråd indgår hvert andet år en samlet rammeaftale på det specialiserede 
social- og specialundervisningsområde. 
Rammeaftalen skal sikre et samlet overblik over kommunale og regionale tilbud med 
fokus på faglig udvikling og styring af tilbudenes kapacitet og behov for pladser på tværs 
i regionen.  
Dassos beder i brev af 23. marts 2018 om bemærkninger til pejlemærker for Rammeaf-
tale 2019 - 20. 
Bemærkninger skal indsendes senest 1. maj 2018. 
Lene Hornstrup deltager i drøftelse af punktet.  
  

Beslutning 

Ingen bemærkninger til pejlemærkerne.  

Bilag 

• Rammeaftale 

  

file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_12_Bilag_1_Aarshjul.pdf
file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_13_Bilag_1_Rammeaftale.pdf
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27.69.48-G01-1-18 

14.        Handicaprådet 2018 - medlemsliste 

Administrationen indstiller, 

til orientering. 

Sagsfremstilling 

Oversigt over medlemmer af Handicaprådet 2018. 

Beslutning 

Jeanette Quaade afleverer opdateret liste med stedfortræder hos sektretæren.  

Bilag 

• Medlemmer 

  

27.69.48-G01-1-18 

15.        Mødeplan 2018 

Administrationen indstiller, 

at mødeplan for 2018 godkendes. 
  

Sagsfremstilling 

Forslag til mødeplan 2018. 
Punktet er udsat fra tidligere møde. 
 
 
Administrationen indstiller, 6. februar 2018, pkt. 2: 
at mødeplanen godkendes. 
 
 
Handicaprådet, 6. februar 2018, pkt. 2: 
Sagen udsættes til førstkommende møde i rådet.  

Beslutning 

Godkendt 

Bilag 

file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_14_Bilag_1_Medlemmer.pdf
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• Mødedatoer 2018 

  

27.69.48-G01-1-18 

16.        Ændrede vedtægter for Handicaprådet 

Administrationen indstiller, 

til orientering. 

Sagsfremstilling 

Ændring af vedtægter. 
Byrådet har d. 30. januar 2018 vedtaget ændring af vedtægter, jfr. ændret styrelsesved-
tægt. 
Nye vedtægter vedlægges. 

Beslutning 

Punktet sættes på til drøftelse på kommende møde. Det skal præciseres, hvilke para-
graffer i vedtægterne, som bør tilpasses. Formanden får til opgave at dagsorden fast-
sætte dette til mødet.  
  

Bilag 

• Vedtægter Handicaprådet 2018 

  

27.69.48-G01-1-18 

17.        Indkommet materiale  

Administrationen indstiller, 

til beslutning om evt. deltagelse.  

Sagsfremstilling 

Temadag for kommunale handicapråd. 
COK fremsender indbydelse til temadag d. 30.  maj 2018 i Vejen Idrætscenter. Pris 
2.200 kr./person.  
Dagen er for repræsentanter fra handicaporganisationerne, kommunalpolitikere, em-
bedsmænd og sekretariatsmedarbejdere. 
Formålet med temadagen er bla. at give konkret indsigt i lovgivning og grundlag for rå-
dene. 
Tilmeldingsfrist 27. april. 

file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_15_Bilag_1_Moededatoer_2018_FEJL.pdf
file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_16_Bilag_1_Vedtaegter_Handicapraadet_2018.pdf
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Beslutning 

Mona, Hanne, Jeanette og Poul Erik ønsker at deltage. Egon giver besked til sekretæren, 
hvis han ønsker at deltage.  

Bilag 

• Temadag 

  

27.69.48-G01-1-18 

18.        Evt. 

Administrationen indstiller, 

drøftelse og orientering. 

Sagsfremstilling 

Evt.  
  

Beslutning 

Der laves en forespørgsel om at dagsorden fremadrettet sendes i e-dagsorden. Rådets 
medlemmer har eget udstyr som kan anvendes hvis det er muligt. 
  
 
 

file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_17_Bilag_1_Temadag.pdf
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