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Referat fra Handicaprådsmøde mandag d. 20. april 2015 
 

Tilstede:  

Hans Rasmussen, DH – Gentofte  

Jacob Monies, DH - Gentofte  

Jan Chr. Mollerup, DH – Gentofte  

Jørgen Brødsgaard Thomsen, DH – Gentofte 

Anne Hjort, Kommunalbestyrelsen 

Jeanne Toxværd, Kommunalbestyrelsen  

Kirsten Dennig, afdelingchef Social & Handicap Myndighed 

Elisabet Sinding, DH - Gentofte  

 

Fra forvaltningen:  

Thomas Bille, direktør, Social & Sundhed  

 

Afbud:  

Bente Frimodt-Møller, Kommunalbestyrelsen  

Michael Holst, Planchef, Teknik og Miljø 

 
 

1. Arkitektkonkurrencen mm. vedrørende Bank Mikkelsens Vej 

Stine Tarhan fortalte med udgangspunk i modellen af vinderprojektet i Rådhushallen om 

baggrunden for, at netop dette projekt vandt konkurrencen.  

 

Følgende blev fremhævet: 

- det sammenhængende stiforløb gennem området med forbindelse til Vangede Bycenter 

- de decentrale parkeringsmuligheder og den gode adskillelse af gående og kørende trafik 

- bevarelsen en central grønning med bedre tilgængelighed og anvendelsesmuligheder 

- 3 mulige løsninger ift.  den oprindelige hovedbygning, hvor den viste på modellen omfatter en 

nedgravet multihal 

- placeringen af de nye almennyttige boliger 

- den arkitektoniske kvalitet, hjemligheden og fleksibiliteten af boliger til voksne med handicap 

 

Der skal nu arbejdes videre med helhedsplanen for området frem mod forelæggelse af en 

lokalplan til politisk behandling i september. Der skal også laves en etapeplan for projektets 

gennemførelse, og der skal indgås aftale med et boligselskab vedr. de almennyttige boliger. 

Endelig er der detaljer om de trafikale løsninger, som kræver yderligere belysning - særligt 

omkring slottet. 

 

På spørgsmål fra handicaprådets medlemmer svarede Stine Tarhan: 

- Man kan ikke sammenligne de nuværende huslejer med de kommende, som udregnes på en 

helt anden måde og dækker andre udgifter end i dag. Men, huslejen vil overholde statslige 

retningslinjer herfor.  

- Personalet på institutionerne har været involveret og er blevet præsenteret for planerne.  

- Der er ikke behov for en arkitektkonkurrence ift. de bygninger, der bevares, da renoveringen 

ikke har et omfang der begrunder en omfattende konkurrence.. 

- Gentofte Kommune vil få anvisningsret til 50 % af de nye almennyttige familieboliger. 

- Blindenetværket vil midlertidigt flytte til Kridthuset i Nivå, hvilket pårørende og personale har 
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været involveret i planlægningen af, og der er tilfredshed med løsningen. 

- Der vil via modulløsninger blive arbejdet med bofællesskabsmodeller og med mulighed for, at 

fx kærestepar kan flytte sammen, ved at væggen mellem to enheder kan fjernes,.   

 

2. Kommunikations indsats vedr. den borgerrettede pulje 

Christian Madsen orienterede om, at der har været annoncer vedr. den borgerrettede pulje i 

Villabyerne medio marts i en hverdagsudgave og en weekendudgange med 10 dages 

mellemrum, og der er i aprilnummeret af Gentofte Lige Nu ligeledes en notits, hvor 

skøjteprojektet er anvendt som inspirationsgivende case. 

I forhold til plakat og postkort havde handicaprådet følgende bemærkninger: 

- Der bør være henvisning til hjemmesiden både på plakat og postkort 

- Henvisningen bør være direkte til puljen dels som link og dels via QR-kode 

- Ordene ”Så søg tilskud” bør erstattes af blot ”Søg”, da de i for høj grad signalere, at det kun er 

en del af udgifterne, som puljen vil dække. 

- der bør stå, at puljen ”i år” er på 300.000 kr. og ikke ”pr. år”. Størrelsen af de 300.000 kr. bør 

reduceres noget. 

- der var forslag om at se på muligheden for at indarbejde en lille tekst til hvert billede med 

projekt navn og opnået støtte.    

 

3. Ansøgning til den borgerrettede pulje 

Handicaprådet besluttede at imødekomme ansøgningen fra det Psykiatriske Værested på 

Mitchellsstræde 3 om et tilskud på 30.000 kr. til etablering af et orangeri. Handicaprådet fandt 

dog, at de 2.000 kr. der i ansøgningen er afsat til inventar er for lidt, og Handicaprådet 

bemyndigede forvaltningen til - indenfor en ramme på maks. 10.000 kr. udover de bevilgede 

30.000 kr. - i dialog med ansøgeren at sikre den en nødvendige indretning af orangeriet, som 

kan understøtte, at det bliver en succes.  

 

4. Orientering fra formanden 

a) Nyt fra Tilgængelighedsforum 

- Besigtigelse af BKO Charlottenlund Fort 

Hans Rasmussen og Jacob Monies har med Gentofte Ejendomme som guide været ved det 

bevægelsesklare område BKO Charlottenlund Fort og set på de offentligt tilgængelige 

installationer, som var indrettet med passende tilgængelighed og faste underlag.  

Christian Madsen supplerede med information om, at BKO Charlottenlund Fort rummer 

meget mere end de offentligt tilgængelige installationer, herunder at der er et større 

rekvisitlager med alt fra udendørs småspil til kajak og træklatring. Og at skoler og 

institutioner, som har tegnet medlemskab og modtaget undervisning i anvendelsen af 

faciliteterne kan bruge disse via et bookingsystem. 

Christian Madsen arrangerer en besigtigelse for formandskabet af den del af BKO’en   

- Status vedr. Super Cykelsti gennem kommunen 

Hans Rasmussen forklarede, at de planlagte Super Cykelstier øjensynlig vis kun bliver til 

noget, hvis alle kommuner, som en Super Cykelsti skal gennemløbe, tilslutter sig.  

Der går forlydender om, at Rudersdal ikke vil tilslutte sig den Super Cykelsti, som skal 

gennemløbe Gentofte Kommune. På det grundlag kan det frygtes, at renoveringen af 

Kildegårdsplads med bedre adgangsforhold omkring busholdepladser ikke vil blive til noget.   

b) Samarbejdsaftale med Seniorrådet  

Den nye aftale med Seniorrådet er, at der ikke længere er aftale om at holde faste møder, 

men derimod aftale om ad hoc møder efter behov..  
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c) Kort om inklusionsprojektet 

Der er indgået kontrakt med KORA (Kommuner og regioners analyseinstitut) om 

projektstøtte og evalueringsbistand til inklusionsprojektet i tre spor – skole, kultur og idræt, 

som er en central del af handleplanen for 2015. Projektet er således igangsat. 

 

5. Spørgsmål og orientering fra DH 

Jacob Monies fortalte om en sag vedr. et behandlingsforløb, hvor en borger, som anvender el-

scooter, er blevet sendt rundt blandt forskellige læger med mangelfulde tilgængelighedsforhold. 

Problematikken vedr. tilgængelighed hos sundhedssektoren aktualiserede sig. Der har været 

gjort en indsats for et par år siden, for at få praksisområderne til at tilgængelighedsregistrere sig, 

men der var ikke den store interesse i sektoren. 

Det blev besluttet at tage sagen op i lægekontaktudvalget, hvor Thomas Bille vil tage initiativ 

til, at formandskabet vil blive inviteret til at deltage ved drøftelse af spøgsmålet. 

     

6. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 

Handicaprådet fandt, at det præsenterede evalueringsværktøj vil give et godt overblik over 

status på arbejdet med implementering af handleplan 2015, og der var tilslutning til at anvende 

værktøjet til opfølgningerne pr. 31/5 og 31/10. Det blev dog bemærket, at forkortelser som ikke 

er almindeligt gængse skal forklares, første gang de anvendes.  

 

Kirsten Dennig fortalte at der i uge 21 (den 18/5 – 22/5) vil blive gennemført en sundhedsuge 

med fokus på lighed i sundhed. Målgruppen for ugen er primært socialt udsatte borgere og 

brugere af kommunens socialpsykiatriske tilbud.  

 

7. Eventuelt 
Intet 


