Referat af TG møde d. 2/12 – 2020 (via Teams)
Mødedeltagere:

Svend Hjort, Michael Hammer, Hanne Nielsen, Susanne Kragh Pedersen, Lene
Smidstrup, Marlene Pedersen, Niels Kristiansen, Henriette Kvist Nielsen.

Afbud:

Richardt Pedersen

1.

Godkendelse af referat

2.

Hirtshals Midtby:

Igangværende projekter

Susanne og Marlene følger projektet, pt. er der primært fokus på, at få
ledelinjerne fra det nye lægehus og midtbyen koblet sammen via ledelinjer.

Standarder for gade
Og vej:

Michael Hammer skrev, under mødet, en mail til Rasmus vedr. status for
standarderne i Frederikshavn. Svar afventes.

Åge Holms vej:

Niels deltager d. 10/12 – 2020 i næste byggemøde, der videresendes nye og
gamle mødereferater til Susanne.

Vendelbo Hus:

Svend tager kontakt til ansvarshavende ift. Den proklamerede renovering, som
forhåbentlig også inkluderer en forbedring af tilgængeligheden.

Hirtshals Havn:

Svend har kontaktet Peter Ydesen vedr. opfølgning på listen over
tilgængelighedsforbedringer. Mail med disse er igen sendt. Derudover munder
den anlagte rampe ved Cafe Møller direkte ned på en p-plads. Dette er Peter
Ydesen opmærksom på og vil skærme pladsen af.

Movie House:

Svend vil forsøge at arrangere et møde med den daglige leder, Mikkel
Smidstrup(el-kørestolsbruger), Henriette og Susanne (begge manuelle
kørestolsbrugere) for at belyse tilgængeligheds problemerne.

Trappe v. Lønstrup
Turistbureau:

Per Møller har d. 5/11 - 2020 gensendt sagen vedr. håndlisterne til udvalget. Per
Møller mener ikke at der i BR 18 er opført krav om håndlister ved en sådan
rampe. På mødet kunne Niels dog oplyse at dette ikke forholder sig sådan. I BR
18 § 61 vedr. adgangsforhold findes korrekt vejledning herom. Denne blev sendt
via mail til Per Møller. Vi afventer svar.

Håndlister på
Institutioner:

Idet flere institutioner har, eller påtænker, at afmontere de eksisterende
håndlister, undersøger Marlene sagen og tager kontakt til Lolholm for at få
belyst korrektheden af dette.

Menu station:

Post Nord har opsat en pakkeboks op ad muren på rampen ned mod stationen.
Da den er placeret temmelig uhensigtsmæssig ift. Fri adgang og tilgængelighed,
kontakter Svend, Arne Povlsen omkring dette. Susanne sender billede
dokumentation vedr. løsningsforslag på kørebaneovergangen fra
Frederikshavnsvej og til Menu, til Arne Povlsen.

Nye Projekter

3.
Stof & Garn Nørregade:

Per Møller har sendt tegninger vedr. etablering af ny granittrappe og rampe ved
den nyåbnede stofforretning i Nørregade. Det er udvalgets vurdering at
projektet kan godkendes, dog havde man gerne set montering af håndlister,
men da højde forskellen er meget lille kan udvalget, i dette tilfælde, godkende
uden håndlister. Dog gør udvalget opmærksom på, at der betænkes niveaufri
adgang fra øverste repos og ind i butikken.

Økonomi

4.
Kørselsgodtgørelse:

Udfyldte køresedler sendes til Svend

Diætsedler:

Henriette laver en oversigt over mødedatoer og deltagere denne sendes til
Hanne Nielsen, som herefter udfylder diætsedlerne for 2020.

Evt.
Mødedatoer for 2021 fremsendes af Svend.
Næste møde: 3/2 – 2021

