Referat af TG møde d. 4/11 – 2020
Mødet afholdtes virtuelt, via Teams, p.ga. Covid-19 smittetrykket.
Mødedeltagere: Svend Hjort, Michael Hammer, Marlene Pedersen, Lene Smidstrup, Susanne
Kragh Pedersen, Niels Kristiansen, Henriette Kvist Nielsen.

1.

Godkendelse af referat

Igangværende projekter:
Hirtshals bymidte:

Susanne og Marlene kontakter Kirsten Munk vedr. udarbejdelse af
brugbare ledelinjer og opmærksomhedsfelter.

Vrå skole/børnehus:

Projektet forløber planmæssigt, der er planlagt et møde i foråret 2021.

Teaterhuset:

Det er bemærket at papirholderen på handicaptoilettet er placeret
uhensigtsmæssigt i forhold til kørestolsbrugere. Michael Hammer har
afsendt mail til Henrik Lolholm herom.

Kommunens hjemmeside: Susanne har undersøgt hjemmesidens overskuelighed og
tilgængelighed. Den findes nogenlunde tilgængelig, dog er den
mangelfuld ift. Blinde og svagtseende. Susanne, Henriette og Marlene
følger op på sagen, og udarbejder en skriftlig oversigt herom.

Lønstrup turistbureau:

Per Møller har meldt tilbage, at der på husets front etableres et
gelænder, og at der på rampens yderside ikke etableres gelænder, men
en sikkerhedskant. Susanne undersøger Bygningsreglementet herom,
da TG udvalget mener, at et manglende gelænder udgør en
sikkerhedsrisiko. Michael Hammer sender mail herom til Per Møller.

Hirtshals lægehus:

Marlene tager kontakt til Henrik Lolholm eller Lena Bisgård vedr.
interne ledelinjer og etablering af Blindfo.

Standarder gade/vej:

Svend og Michael har afholdt et møde med Rasmus Rask herom.
Rasmus Rask kontakter Frederikshavn kommune vedr. deres standarder
for byrumsindretning.

Højene Sognehus:

Der afventes færdigmelding af projektet.

Hirtshals havn:

Svend kontakter Peter Ydesen for at få en status.

P-pladsen v. det gamle posthus i Løkken: TG udvalget ser med stor begejstring at der nu er
etableret ramper. Dog har de nyetablerede ramper en alt for stor
hældningsgrad. Michael Hammer kontakter Rasmus Rask herom.

Trinbræt v. Meny:

Susanne, Svend og Henriette har i samarbejde beset det igangværende
projekt. Selve banelegemet ser ud til at overholde alle regler omkring
tilgængelighed, dog er der et problem med tilgangen fra
Frederikshavnsvej og ud til banelegemet. Der arbejdes på en
sikkerhedsmæssig forsvarlig løsning for forgængere. Svend kontakter
Arne Poulsen for videre kommunikation.

Giv et praj:

Efter modtagelse af Lenes udkast har Daniel forsøgt at gøre linket mere
synligt på hjemmesiden. Vedr. kommunikationen med medierne,
kontakter Svend, Hanne Nielsen.

Nye projekter
Handicaptoiletter Løkken: TG udvalget erfarer at der, for nogle brugere, er problemer med at
benytte disse. Niels kigger på toiletterne ved lejlighed.

Evt.

P.ga restriktionerne afledt af Covid-19, aftaltes det på mødet at udsætte årets
julefrokost på ubestemt tid.

Næste møde afholdes virtuelt via Teams d. 2/12 kl. 9.30

