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/  GENTOFTE KOMMUNE    SOCIAL & SUNDHED 

Referat af konstituering i Handicaprådet mandag den 17. januar 2022 

Tilstede  
Hans Rasmussen, formand DH Gentofte 

Jens Chr. Pedersen, DH Gentofte 

Mitzi Reinau, DH Gentofte 

Lene Jelstrup, DH Gentofte 

Jesper Marcus, Kommunalbestyrelsen 

Jeanne Toxværd, Kommunalbestyrelsen 

Michael Holst, planchef, Plan & Byg 

Virtuelt tilstede 

Katja S. Johansen, Kommunalbestyrelsen 

Anita Bahnsen, afdelingschef Social & Handicap 

Fra forvaltningen o.a.  
Helene Rasmussen, direktør i Social & Sundhed 

Christian Madsen, chefkonsulent, Fritid BSKUF 

Karl Bøtker, jurist i Stab & Udvikling 

Berit Rask, specialkonsulent i Stab & Udvikling (referent) 

Ikke tilstede:  
Elisabet Sinding, DH Gentofte 

1. Konstituering af Handicaprådet 

1.1 Velkomst ved forvaltningen 
Mødet startede med en kort præsentationsrunde. De i Handicaprådet indvalgte DH-medlemmer gav 

herefter en uddybende præsentation af deres baggrund for engagementet i DH Gentofte og 

Handicaprådet. 

Endvidere blev der ved velkomsten orienteret om og omdelt den igangværende Handicappolitik. 

Christian Madsen skitserede tilblivelsen af politikken og den tilhørende proces for den årlige 

Handleplan, der udmønter den årlige pulje til initiativer. 

1.2 Valg af formand 

Konstitueringspunktet blev påbegyndt ved kort introduktion fra Karl Bøtker om reglerne for 

Handicaprådets konstituerende møde. Reglerne er fastsat i rådets vedtægt.  

Herefter blev mødet ledet af Handicaprådets længst siddende tilstedeværende medlem; Hans 

Rasmussen.  

Hans Rasmussen oplyste, at han ønskede af opstille til formandsposten. Der var ikke andre 

medlemmer, der ønskede at opstille. Hans Rasmussen blev enstemmigt valgt som formand. 

1.3 Valg af næstformand 
Hans Rasmussen indstillede Elisabet Sinding til næstformandsposten. Det blev afgjort, at Elisabet 

godt kunne modtage valg uden at være til stede ved mødet. Der var ikke andre medlemmer, der 

ønskede at opstille. Elisabet Sinding blev enstemmigt valgt som næstformand. 

2. Valg af to repræsentanter til Tilgængelighedsforum 
Til tilgængelighedsforum blev DH-medlemmerne Jacob Monies og Lene Jelstrup enstemmigt valgt. 
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3. Kort om Handicaprådets arbejdsform og vedtægter 
Helene Rasmussen gav en kort introduktion til det fremsendte baggrundsmateriale. Hans 

Rasmussen uddybede, hvordan rådet arbejder med formøder og rådsmøder. Handicaprådet 

behandler løbende emner, høringer mv. Det blev fremhævet, hvordan Handicaprådet ikke drøfter 

personsager. Konkrete forhold fremhæves alene som illustrative eksempler og i så fald er der 

tavshedspligt. Det blev samtidig foreslået, at der udarbejdes et årshjul for rådets behandling af 

emner. 

Dernæst foreslog Hans Rasmussen, at de oprindelige vedtægter og forretningsorden planlægges 

gennemskrevet til efteråret, således at ordlyd og henvisninger til organisationer og andet afspejler 

mere nutidig sprogbrug og rette referencer.  

Det blev præsenteret, hvordan Handicaprådet er tæt involveret i den årlige tilblivelse og beslutning 

om initiativer i hvert års Handleplan. Denne udarbejdes i løbet af efteråret på grundlag af prioriteter 

fra handicaprådet, og fremlægges normalt til drøftelse i rådet på januar-møde og beslutning på 

februarmødet. Denne gang er processen dog således, at Handleplanen fremlægges til drøftelse i 

Handicaprådet på mødet i februar og til endelig beslutning på marts-mødet.  

Endelig blev der omdelt en oversigt over Danske Handicaporganisationer Gentofte, der samler 32 

handicaporganisationer. Disse organisationer er grupperet i 4 hovedgrupper. Under hver af disse 

grupper fremgår, hvilke specifikke organisationer de nye rådsmedlemmer og stedfortrædere 

repræsenterer.  

4. Godkendelse af mødeplan for 2022 
Den udsendte mødeplan for Handicaprådet 2022 blev drøftet. Katja Johansen bemærkede at pga. 

arbejde kan der være udfordringer med at være til stede ved møder, der starter allerede kl. 15.00.  

Mødeplanen blev godkendt. 

5. Eventuelt 
Hans Rasmussen spurgte til, hvorvidt Handicaprådets mødemateriale må udsendes til DH-

medlemmer, der deltager i DH-formøderne, men ikke er stedfortrædere eller menige medlemmer.  

Det blev aftalt, at det på formøder før Handicaprådsmødet aftales, hvorvidt dagsordenens materiale 

eventuelt ikke må udsendes til andre end medlemmer og stedfortrædere. I fald der ikke er 

anmærkninger kan formanden for DH Gentofte godt videresende materiale udsendt til et kommende 

rådsmøde.  

Hans Rasmussen spurgte rådet om mulighed for deltagelse i relevant konference og fik rådets 

opbakning til deltagelse. Tilmelding sker via rådets sekretær med mail til Pia Sjøgaard  

png@gentofte.dk 

Formanden afsluttede mødet med tak for god ro go orden på første møde i Handicaprådets periode. 
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