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Dette er til orientering for politikker, borgere og presse, om hvad rådet har beskæftiget sig med i 

indeværende år. 
Formidler Handicaprådets Årsberetning til Byrådet 

 
Dette kan give nyttige information til borgerne i Halsnæs Kommune. Især borgere, der på den ene 
eller anden måde haret handicap inde på livet. Det giver et samlet overblik, hvilket rådet er godt tilfreds 
med. 
 
Medlemmer: 
Formand Anna Marie Knudsen  Dansk Handicap Forbund 
Næstformand Tommy Frøslev (S)  Byrådet 
Gitte Hemmingsen (DF)   Byrådet 
Thue Lundgaard Curry (Ø)   Byrådet 
Stephan Jensen   UlykkesPatientForeningen 
Anne Andersen    Diabetes Kreds Nordsjælland, Halsnæs  
 

 

Det har været et år som vi aldrig kommer til at glemme. 2020 har været præget af Corona som en 

trussel, der har hængt over Danmark og den øvrige del af verden. 

Corona pandemien har specielt været en trussel for mennesker med forskellige former for 

funktionsnedsættelser og handicaps, da svækkelser på forskellig vis har gjort risiko for alvorlige følger 

større. 

Med de omfattende nedlukninger og med anbefalinger fra sundhedsmyndighederne, restriktioner fra 

regeringen har det været vanskeligt at gennemføre aktiviteter, som har krævet at mennesker har skullet 

samles fysisk. Det har sat en del begrænsninger i Handicaprådets aktiviteter og har lagt en del af 

planerne for året ned. 

På den anden side, så har det givet tid og overskud til fordybelse og til ny viden om muligheden for at 

komme i kontakt med hinanden under forhold, hvor det ikke er muligt at mødes fysisk. 

Der er i 2020 oparbejdet et endnu tættere samarbejde med DH´s hovedkontor, hvor der især er 

udviklet et godt samarbejde med udviklingskonsulent Rasmus Bach Andresen. Det har givet input til 

fremtidige strategier og indsatser. Det er både i forhold til aktiviteter og til at kunne påvirke 

kommunalbestyrelsen, så der i endnu højere grad tænkes på handicappedes forhold, når der planlægges 

byggeri, byfornyelse, beskæftigelse, fritidsliv, uddannelse osv. 

Der har igen i 2020 været arbejdet med tilgængelighed på større byggeprojekter i kommunen. Således 

har handicaprådets formand været involveret i byggeriet af den nye Frederiksværk skole og i projekt 

Stålsat By. 

Det havde været planen, at der i 2020 skulle arbejdes med Handicaprådets synlighed. Men på grund af 

de store nedlukninger er det et indsatsområde, som vil være udsat til samfundet igen er helt åbent og 

restriktionerne for forsamlinger, møder mv bliver afskaffede. 



Årets handicappris måtte genopslås, da der ikke var et felt af indstillede, der matchede kriterierne for at 

modtage prisen, men ved anden runde var det en stor glæde, at et enigt handicapråd kunne give prisen 

til Lynæs havnebad for deres indsats for at gøre havbadet tilgængeligt for alle uanset fysisk formåen. 

Der er blandt andet etableret en lift ved badeklubben, som giver bevægelseshæmmede mulighed for at 

få en dukket i havnebadet. 

2020 har også været et år, som har været præget af fravær og sygdom blandt handicaprådets 

medlemmer, således har både, Gitte Hemmingsen og Anne Andersen været suppleret i 2020 på grund 

af sygdom. De har været savnede, men heldigvis har Per Knudsen og Walther Christoffersen været 

gode suppleanter, som er gået aktivt inde i rådets arbejde. 

Der har i 2020 igen været et rigtig godt samarbejde med forvaltningen, som bistår med informationer, 

samarbejde og hjælp til de opgaver rådet har behov for hjælp med. 

Tak til alle omkring for et godt samarbejde under særdeles vanskelige vilkår. 

 

Anna Marie Knudsen 

Formand Halsnæs Handicapråd.  

 

 


