
 

KØBENHAVNS KOMMUNE 

Handicaprådet 

Referat af handicaprådsmøde på LAVUK voksenklubben 

 

 

Dato: 18. maj 2015 

Tid: Kl. 19.15-21.15 

Sted: Lavuk Voksenklubben, strømdamvej 50, 2100 

København Ø. 

Mødedeltagere: Sven Knudsen, Steen Stavngaard, Margit Koltze, 

Elin Johansson, Tine Heerup, Troels Gamst, Henrik 

Svendsen, Anne Mette Omø Carlsen, Mia Bjørnø 

og Johanne Storm (ref.). 

Afbud: Tommy Petersen, Caroline Stage, Peter Thiele, 

Jesper Christensen og Janne Sander.  

  

 

 

Referat 

 

Dagsorden og referat var godkendt, da der ingen kommentarer var 

tilsendt på forhånd. Tine Heerup ønskede dog, at titlen for tema-

arrangementet om handicap og livsglæde, der blev drøftet ved det 

seneste møde, blev ændret.  

 

John Colerick, leder på Lavuk, bød velkommen og fortalte om Lavuks 

historie og de generelle vilkår de fungerer på. Lavuk Voksenklubben 

har en driftsoverenskomst med Københavns Kommune og har 102 

københavnske brugere ud af 230 i alt. Brugerne er en del af 

bestyrelsen, og har derfor større medbestemmelse end på de 

kommunale tilbud. En typisk aften på Voksenklubben har ca. 85 

brugere.  

 

Efter præsentationen blev tilgangen til Lavuks STU-tilbud drøftet, 

hvor problemet var, at Lavuks tilbud ikke bliver præsenteret til 

forældrene, hvilket kan forklare, at man kun har 16 borgere.  

   

Kørslen udgør den største enkelte udgiftspost, og er grunden til, at 

borgere, der ikke er selvtransporterende, kun får tilbudt transport to 

dage om ugen. Brugere der selv kan transportere sig til voksenklubben 

kan komme alle aftener fra mandag til fredag. I relation til kørsel blev 

behovet for uddannelse af chauffører også drøftet. 

 

Generelt synes Lavuks brugere, at behovet for at komme i 

Voksenklubben var større, end man kunne dække, når der kun var råd 

til transport to dage om ugen.  
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Efter en rundvisning blev en række af Lavuks øvrige aktiviteter 

præsenteret. Heriblandt en invitation til koncertarrangementet 

”Lavukstock” den 13. juni. John Colerick forklarede i øvrigt, at Lavuk 

har et tæt samarbejde med de kommunale tilbud, som også er inviteret 

til at deltage i ”Lavukstock”.  

 

Endelig blev VUM-modellen diskuteret, og John Colerick fortalte, at 

de havde målt til at skulle bruge 12 minutter på dokumentation på at 

udlevere en medbragt pille til en bruger. Efter en generel drøftelse af 

økonomien for Lavuk, blev det aftalt, at budgetkataloget for 2016 

fremsendes til medlemmerne i Handicaprådet.  Derudover blev der 

ytret ønske om, at der skulle afholdes et formøde for 

brugermedlemmerne inden mødet med Økonomiudvalget på den 

anden side af sommerferien. 

 

Konklusionen fra John Colerick var, at Lavuk arbejdede for, at alle 

mennesker kan få adgang til det gode liv – og det indeholder også et 

aktivt fritidsliv og socialt samvær.  

 

Der blev takket for et godt møde.  


