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Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen er godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat 
Referatet er godkendt. 
 

3. Tema: Fritidsliv for borgere med handicap 
Oplæg ved Thomas Hinsby, leder af Lavuk samt Peter Sannemann, 
afdelingsleder af Voksenklubben LAVUK 
Thomas præsenterede Lavuk, herunder deres tilbud, målgruppe og 
særlige udfordringer. 
Lavuk har eksisteret siden 60’erne og består i dag af fem selvejende 
tilbud; Fritids- og Ungdomsklubben, STU-tilbud, Voksenklubben 
LAVUK, dagtilbuddet Pibergården samt Lavuk Entertainment. Lavuks 
målgruppe er overvejende mennesker med kognitiv 
funktionsnedsættelse og organisationens kerneværdi er, at der tages 
udgangspunkt i de mennesker man står over for. 
 
Lavuk arbejder løbende på at engagere flere borgere med handicap i 
aktiviteter og beskæftigelse. Ved sidste kommunalvalg var syv af 
Lavuks medlemmer valgtilforordnede, hvilket man agter at få 
arrangeret igen ved det kommende folketingsvalg. Lavuk 
Entertainment har desuden modtaget fere ansøgninger fra mennesker, 
der gerne vil i beskæftigelse, men kommunen betaler kun for et vist 
antal pladser og derfor har man måtte afvise disse ansøgere. Lavuk har 
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et ønske om at blive inddraget mere i kommunens arbejde, så man 
sammen kan finde de bedste løsninger på diverse udfordringer. 
 
Peter præsenterede Voksenklubben LAVUK, herunder klubbens formål 
og aktiviteter. Voksenklubben er et fritidstilbud til voksne 
udviklingshæmmede, der har til formål at skabe et afvekslende og 
inspirerende fritidsliv for målgruppen. Medlemmerne af 
Voksenklubben er selv med til at bestemme, hvilke aktiviteter der 
afholdes, hvilket bidrager til engagerede og glade medlemmer. 
Voksenklubbens aktiviteter byder bl.a. på fredagsfester, dans, musik 
samt landskampe i Parken. Derudover har medlemmerne mulighed for 
at komme på forskellige typer udlandsrejser sammen med deres venner 
i klubben. 
 
Voksenklubbens lokaler er blevet opsagt og man er derfor nu i gang 
med at finde nye lokaler, der kan huse klubben. Derudover indgår 
Voksenklubben i Socialudvalgets effektiviseringsforslag HA11: 
Reduktion i aktiviteten på de selvejende og kommunale ’kan’-klubtilbud 
for borgere med handicap. Thomas påpegede, at en evt. lukning eller 
reduktion af Voksenklubben vil have store konsekvenser for klubbens 
medlemmer, som i forvejen er en målgruppe, der har begrænsede 
muligheder. Rigtig mange mennesker kommer i Voksenklubben og 
forslaget kan derfor få store konsekvenser for disse menneskers 
livskvalitet. 
 
Desuden foreligger der et effektiviseringsforslag i Børne- og 
Ungdomsforvaltningen som potentielt kan berøre Lavuks 
ungdomsklub, da det foreslås at borgere på STU-tilbud skal have deres 
klubtilbud på samme matrikel, i stedet for at benytte Lavuks ungdoms- 
og fritidstilbud. 
 
Oplæg ved Lene Magrethe Nielsen, udviklingsleder ved Center for 
Selvstændig Bolig og Beskæftigelse (CSBB), Jane, medarbejder i 
Vækstpunktet (tidligere Tusindfryd) samt Johnny, socialpædagog i 
Pulsen 
Lene Magrethe startede ud med at påpege vigtigheden i at have gode 
netværkstilbud i kommunen, hvorefter henholdsvis Vækstpunktet og 
Pulsen blev præsenteret. Netværkstilbud bidrager til at borgere får et 
stærkere netværk og er en del af en anden type fællesskab end de ellers 
har mulighed for. Desuden bidrager netværkstilbud til at mindske 
ensomhed, idet tilbuddene giver mulighed for at borgerne kan møde 
andre med samme interesser og herigennem skabes der et bedre 
grundlag for et værdigt liv for målgruppen. 
 
Jane præsenterede netværkstilbuddet Vækstpunktet, som er en del af 
Sundby Væksthus. Vækstpunktet har varierende tilbud og aktiviteter, 
herunder bl.a. svømning, arbejde i caféen, musik, udflugter, 
idrætstilbud og arrangementer i forbindelse med traditionsbundne 
højtider/begivenheder. 
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Johnny præsenterede netværkstilbuddet Pulsen, der ligger tæt på 
Nørreport i København. Pulsen har tre målgrupper; borgere med 
autisme spektrum forstyrrelser (ASF), borgere med udviklingshæmning 
samt unge fra STU-tilbud og HF Inklusion. I Pulsen er der mulighed for 
at deltage i en række forskellige aktiviteter, som bl.a. idrætstilbud, 
brætspil, computerspil, fester, foredrag mv. 
 
Fælles for Pulsen og Vækstpunktet er, at borgere ikke visiteres til 
tilbuddene, hvilket betyder, at der ligger et stort arbejde i at skabe 
kontakt til målgruppen. Dette gøres gennem de sociale medier og 
gennem ansatte i kommunen, som kommer i borgernes hjem. 
Netværkstilbuddene har omkring 1450 besøg om ugen – en borger kan 
godt tælle for flere besøg. 
 
Netværkstilbuddene tilbyder også indlands- og udlandsrejser, hvor 
medlemmerne selv kan vælge, hvilken type rejse de vil på og hvem de 
vil rejse sammen med. Målet for netværkstilbuddene er, at 
medlemmerne danner netværk og relationer uden for åbningstiden og 
dermed bliver uafhængige af tilbuddene. Der arbejdes derfor også i høj 
grad med at gøre medlemmerne selvhjulpne ift. aktiviteterne i 
netværkstilbuddene. Dette gøres bl.a. ved brug af peer-to-peer, hvor 
medlemmerne hjælper hinanden til at blive selvdrevne og starte 
aktiviteter uafhængigt af netværkstilbuddene. 
 
Handicaprådet drøftede udfordringer og tiltag ift. ensomhed og 
inklusion på handicapområdet, herunder hvordan netværkstilbuddene 
bidrager til at sikre borgere med handicap et værdigt liv på trods af 
besparelser på området. 
 
Sundby Væksthus inviterer Handicaprådet til at deltage i valgmøde den 
30. april kl. 18.30-20.00. 
 

4. Drøftelse af Handicaprådets årskonference 
Handicaprådet afholder hvert år en konference, hvor der sættes fokus 
på et tema, som rådet har været særligt optaget af. Rådet drøftede 
potentielle temaer til dette års konference, som afholdes den 30. 
oktober: 

• Inklusion, ensomhed og beskæftigelse: Det er centralt, at 
foreningerne bidrager til at inkludere borgere med handicap. 
Her kan der desuden laves en kobling til netværk og 
fællesskaber. 

• Unge og diagnoser: Flere unge får stillet en diagnose og det 
kunne her være interessant at sætte fokus på, hvordan der i 
kommunen arbejdes med disse unge, der ofte har det vanskeligt 
af mange forskellige årsager. 

o Unge er ofte pressede og skal træffe en masse valg, 
hvilket kan være ekstra vanskeligt, hvis man samtidig 
har kognitive vanskeligheder. Den øgede digitalisering 
og brug af sociale medier kan yderligere vanskeliggøre 
hverdagen for målgruppen. 
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o Man overser ofte gevinsten ved en tidlig indsats, som 
kan give unge bedre mulighed for at klare sig 
fremadrettet. 

o Temaet unge kan også kobles til ensomhed og inklusion, 
da det øgede antal diagnoser blandt unge ofte leder til 
ensomhed. 

 
Handicaprådet opfordres til at sende yderligere input til sekretariatet, 
som vil anvende dette i det videre arbejde med konferencen. 
 

5. Meddelelser 
Handicaprådets årsberetning er sendt ud til alle medlemmerne af 
Borgerrepræsentationen. 
 
Til orientering afholder Handicaprådet i samarbejde med DH 
København valgmøde den 24. april kl. 19-21.30 på Københavns 
Rådhus i Festsalen. 
 

6. Evt. 
Rådet efterspurgte en evaluering af Handicappolitikken. Man forventer 
at lave en midtvejsevaluering heraf i forbindelse med Handicaprådets 
konference i 2020. 
 
Tidligere inviterede kommunen også medlemsorganisationer til 
høring/drøftelse af diverse udbud. Det aftales, at næstformand Laura 
Rosenvinge henvender sig til forvaltningen med en opfordring til, at 
kommunen til fremadrettet retter henvendelse til de relevante 
medlemsorganisationer ved diverse udbud og prisindhentninger. 
Sekretariatet sender et udkast til Laura, som hun kan videresende til 
forvaltningen. 
 
Rådet er glade for bilaget Siden sidst og opfordrer sekretariatet til 
fortsat at medsende bilaget i forbindelse med rådsmøder. 
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