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Ad 1. Velkomst 
 
Lars bød velkommen til alle, nye som gamle, og informerede om, at Katinka fra magasinet Sammen om Rød-
ovre måtte udsætte deltagelse og interview til senere. Fotografen kommer dog og tager billeder.  
 
Ad 2. Godkendelse af referat 
 
Referatet godkendes uden bemærkninger. 
 
Ad 3. Præsentationsrunde 
 
Nye medlemmer – kort fortalt:  
 
Malene Haun, arbejder som bostøtte i Socialpsykiatrien i Rødovre Kommune og erstatter Tommy Ladefo-
ged. Malene brænder særligt for borgere med dobbeltdiagnoser, misbrugere og området hjemløshed. 
 
Zanne arbejder med hjemløse på et herberg og er frivillig i Café Mødestedet. Zanne brænder særligt for de 
unge udsatte. 
 
Monica er på et bosted for udsatte unge og brænder særligt for de misbrugende, unge hjemløse og borgere 
med psykiske lidelser. 
 
Gurpaul har en fortid indenfor elite-basketball og har arbejdet meget med børn og unge, ligesom han har væ-
ret 4 år i integrationsrådet.  
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Ad 4. Konstituering af rådet 
 
Lars og Daniel opstillede og genvalgtes som hhv. formand og næstformand. 
Zanne, Kevin og Josephine opstillede og valgtes til suppleanter.  
 
Ad 5. Udsatterådets fokusområder i 2019 
 
Lars: Igangværende ideer i Nord (Islev), fx et Café Mødestedet-lignende sted. Der har været og er kontakt til 
Frivilligcentret. Udsatterådet har før overvejet, om der er (menneskelige) ressourcer til at drive det efter 
samme model som Café Mødestedet. 
 
Monica vil gerne i Nord, der er brug for det, både hvad angår boliger, café og misbrug. 
 
Tænkerne var og er stadig et fokusområde. Politikerne tilkendegav sidste år, at de ville give midler til vor 
målgruppe, på dispensation. Dette søgte Rødovre Kommune om, men Jannie indskyder, at selvom der blev 
søgt om det, må vi forvente et afslag. Begrundelsen er, at kommunen ikke må konkurrere med de etablerede 
tilbud. Dvs der skal tænkes nyt, fx kunne man tænke det ind i arbejdsmarkedsområdet. Måske skal Udsatte-
rådet byde ind med støtten til at komme afsted, kan økonomisk team byde ind med noget? 
 
Boliger – vi skal have nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder mellem møderne. Vi kickstartede sidste år med 
Susanne og Kevins fantastiske oplæg. Udsatterådet favner bredt i forhold til boligproblemet – det er ikke kun 
udsatte der skal placeres, det er vigtigt at blande ressourcegrupper.  
 
Medierne har været rigtig vigtige for os, og det skal de fortsat være. 
 
Folketingsvalg – kan vi bruge noget fra indsatsen omkring kommunalvalget sidste år? 
 
Liv har årshjulet med næste gang, hvor vi kan præsentere de ting, der har været gang i. 
 
Det aftaltes, at alle til næste gang tænker over ideer til indsatser og til hvilke arbejdsgrupper de enkelte har 
lyst til at lægge energien.  
 
Ad 6. Status Café Mødestedet. 
 
Claus og Bente: Det går fantastisk – der kommer nu 20-25 borgere hver gang. Der kommer også borgere, 
der egentlig ikke er målgruppen. Claus og de andre observerer, hvad der sker med dynamikken, herefter må 
der tages stilling til, om det er okay ”alle” kommer. Bente indskyder, at hun opfordrer de mere ressource-
stærke til at komme i Cafeen og hjælp. Det vigtige er, at de udsatte ikke skubbes ud! 
 
Kommer der mere end 30 er der nødt til at indføres et tilmeldingssystem. 
 
Claus opfordrer nye rådsmedlemmer til at komme ned og se Caféen  
 
2. møde er hos Josephine i Headspace, Ourevej 1 d. 21/2-19 kl. 16-18 
 
Clara fra Headspace vil vise rundt fra 15.30-16.00   
 
 
 
 
 
 


