
Referat 
Tilgængelighedsudvalg 2022-2025 

Hjørring Kommune 

 
Mødedato: 10. oktober 2022, lokale 065 
Mødet påbegyndt: kl. 9:30 
Mødet afsluttet:  
Mødested: Hjørring Rådhus 
Fraværende: Ole Landry, Lisa Pedersen og Niels Kristensen 
 
 

Bemærkninger 

 

Følgende sager behandles: 

 
Pkt. Tekst 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet 12. september 2022. 
 

2. Besøg af Henrik Bøgeskov Lolholm, projektchef Kultur, Teknik og Miljø 
 

I. Kommende projekt om ny musisk skole ved siden af Vendsyssel Teater. Processen er 
tilpasset ny økonomi, og dermed nyt projektforslag. Samtænkes bl.a. med ny Unge 
Strategi. 

II. Afslutning af ny skole i Vrå. Afsluttes med nyt slidlag, hvor det bliver muligt at lave 
markeringer omkring indgange. 

III. Nyt Vendelbocenter – der projekteres løbende i processen, således at der kan laves om 
i projektet. Der er arbejdet meget med demens-sikring i projektet. Og konkret med 
håndlister i byggeriet – bliver ikke en del grundet anbefalinger for fagdommer i 
projektet. Forventes færdiggjort i juni 2024. 

IV. Friluftshus i Løkken – De Maritime Huse. Et fælles hus for de kystrelaterede aktiviteter i 
området. Et projekt med støtte fra Real Dania.  

V. Børnehuset Svanen er klar til indflytning ved december måned. Der er bl.a. blevet 
arbejdet med udfordringer omkring terræn. Der er aftalt besøg, når huset tages i brug. 
 

 
3. Gennemgang af sager fra opgavelisten,  

I. Opgaven omkring Sundhedscentret afsluttes. 
II. Opgaven omkring fortov i Sindal afsluttes. 

III. Opgaven omkring adgang fra lægehuset i Hirtshals afsluttes. 
IV. Projekterne omkring Regionshospital Hjørring slås sammen til ét projekt. 
V. Løkken Moleleje etape 1 og 2 afsluttes.  
VI. Ole og Lisa har opgaven omkring adgangsforhold ved Vendelbohus. 

VII. Der ønskes dialog om nyt aktivitetshus i Tversted. Svend Hjort afklarer. 



VIII. Fortsættelse af arbejde omkring synliggørelse af handicap-venlige stier. Bl.a. Vej-
afdelingen. 

IX. Afdæknning omkring nødudgange ved Movie-House. 
X. Marlene kontakter Arne Povlsen ang. Hjørring Øst og forbindelser/tilgængelighed. 
XI. Bygningen Aage Holms Vej, og indgangsforhold – lægehuset. Niels og Marlene har 

opgaven med at kontakte regionen.  
 

 
4. Opfølgning på fremsendte svar fra Anette Dyremose og Søren Kromann. 

I. Mail fra Anette og Søren gennemgås. 
 

5. Næste møde 14. november – besøg hos Hirtshals Havn, Peter Ydesen. 
I. Mødet den 14. november i Hirtshals fastholdes. Der udsendes dagsorden senere.  
II. Der laves møde den 7. december, 1. onsdag i måneden – hvor mødekalender for 2023 

også fastlægges. 
 

6. Eventuelt 
I. Ingen bemærkninger. 
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