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For første gang blev der torsdag aften overrakt Handicappris i Hillerød kommune, og 
handicaprådet gav prisen til Torben Kjær . 

ANERKENDELSE "Det er en særlig dag i dag. Det er dagen, hvor vi skal overrække 
handicapprisen for første gang nogensinde i Hillerød kommune, og det er til en person, 
som har ydet en særlig indsats for de handicappede i kommune," indledte borgmester 
Dorte Meldgaard sin tale på den festlige aften på Rådhuset i den smukke byrådssal, 
torsdag den 12. november, og borgmesteren fortsatte:  
 
"Jeg vil ikke trække afsløringen i lang, så jeg vil med det samme sige et stort tillykke til dig, 
Torben Kjær. Handicaprådet har besluttet, at du får den første handicappris i Hillerød 
kommune.  
 
I indstillingen til Torben Kjær som prismodtager lyder det blandt andet:  
 
Du har gennem snart 20 år været en rigtig ildsjæl og dybt engageret drivkraft i 
handicaprådet i Hillerød kommune. Blandt andet som medlem af De rådgivende 
Handicapudvalg frem til 2006, hvor Hillerød Handicapråd blev dannet, og hvor Torben 
Kjær har taget del i det arbejde i to perioder á fire år, den sidste periode som formand.  
"Samtidig har du været medlem af Handicaporganisationers Hillerød Afdeling og medlem 
af det Lokale Beskæftigelsesråd, indtil du stillede op til en regionspolitiks karriere. Og som 
det ikke var nok, du er også en flittig debattør i den lokale presse til glæde for blandt andet 
handicappede," fortsatte Dorte Meldgaard.  
 
"Med dit bidrag har du været med til at skabe bedre forhold for personer med handicap. Du 
har været med til at synliggøre de handicappolitiske udfordringer i Hillerød. Du er i 
besiddelse af en stille og ind imellem slagfærdig humor, og det er med til at bevare lysten 
til det handicappolitiske arbejde for andre," sagde borgmesteren der sluttede sin tale:  
"Det er fuldt fortjent, at du får Hillerød Handicappris 2015." Torben Kjær var en glad 
modtager af prisen.  
 
"Det er dejligt at modtage denne anerkendelse, og jeg er slet ikke færdig med mit arbejde. 
Lige nu har jeg fokus på regionspolitikken, og er der også masser af udfordringer. Lige nu 
vil jeg glæde mig over prisen, og mon ikke at vi lige skal ud og fejre det med en god 
middag," sagde Torben Kjær med et kæmpe smil.  

Billedtekst: 
 - Borgmester Dorte Meldgaard overrækker her den første Handicappris i Hillerød 
kommune. Med prisen fulgte en check på kr. 2.000. 
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