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Referat 2. møde i Udsatterådet 2019 
 
 
Mødeleder: Lars Ahlstrand 
Deltagere: Claus Sigesmundsen, Daniel Rasmussen, Jannie Lund, Jeanne Sandkvist, Josephine Aagaard, 

Susanne Mikkelsen, Malene Haun, Gurpaul Singh Rehal, Monica Andersson 
Referent: Anneli Wong Sørensen 
 
Punkter 
Pkt. nr. 1:  Godkendelse af referat 
Pkt. nr. 2:  Nyt fra formanden 
Pkt. nr. 3:  Status Café Mødestedet 
Pkt. nr. 4:  Årshjulet 
Pkt. nr. 5:  Prioriteringer i 2019 
 
Velkommen til Terese fra Hillerød Udsatteråd, som var på besøg. Kort præsentationsrunde. 
 
Ad 1. Godkendelse af referat 
 
Referatet godkendtes. 
 
Ad 2. Nyt fra formanden 
 
Medier: Udsatterådet har igen været i Rødovre Lokalnyt, denne gang med et super billede. André har 
reception dagen efter 2. rådsmøde efter 15 år på Rødovre Lokalnyt samt 40 års fødselsdag. Lars foreslår at 
André får en hættetrøje, hvilket der er enighed om er en god idé. Magasinet Rødovre har også fin og sober 
artikel om Udsatterådet, og Claus fortæller, at han faktisk allerede er blevet kontaktet på baggrund af 
artiklen.  
 
Alternative boformer:  er sendt til og modtaget af Socialudvalget. Lars har modtaget invitation til møde, men 
da Lars er på ferie på det tidspunkt, vil han undersøge, om vi kan komme flere/andre.  
 
Udsattepanel for børn og unge: Britt Jensen ønsker at lave et Udsattepanel for børn og unge, og vil meget 
gerne sparre med Udsatterådet, dette har Lars allerede sagt ja til. 
Folkekøkkenet status: Der oprettes en forening, da mange frivillige har meldt sig. Det kan være, der oprettes 
et udvalg, hvor Udsatterådet evt. kan få en plads. 
 
Tandprojektet: Susanne har sendt glad mail om den sidste, der satte sig i stolen – god idé at sende den til os.. 
Igen er det tydeligt, at det er en stor udfordring for udsatte borgere, dels at komme derhen, dels at få 
ordnet alt det administrative. Lars har rykket igen for svar vedr. den sendte dispensationsansøgning. Claus 
foreslår en opfølgning, da det er en barriere at få udfyldt papirer med budgetter, hvad kan der gøres? 
 
Stemmeprocent til Folketingsvalg: har Udsatterådet tanker og idéer om, hvordan flere kan få stemt. 
Stemmebokse, opsøge borgere og køre dem til stemmested, mobile stemmebokse – må man det? 
 
Ad 3 Status Café Mødestedet 
 
Det kører fantastisk fortæller Claus, der er ca. 20 borgere hver gang, og det er mere blandet end tidligere. 
De aktive fra Udsatterådet ønsker at få flere aktiviteter, så det ikke bliver en ren snakkeklub. Efter at have 
spurgt brugerne tænkes der i første omgang en biograftur, og da vejret bliver stadig varmere, vil der 
automatisk også være flere aktiviteter, fx kongespillet mm. De madfrivillige kommunikerer på Messenger nu. 
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Terese fra Hillerøds Udsatteråd: 
 
I Hillerød er der 51.000 indbyggere og de udsatte er ikke så synlige (undtaget naturligvis brugerne af 
herberget). Rådet er mindre end Rødovre. I øjeblikket taler de en del og diagnosticerede børns familier, der 
ikke har fået den hjælp de skulle.  
Hillerød Udsatteråd har ikke kommunefolk i rådet, men det ses som en fordel, at man kan tale frit. Til slut på 
mødet fortalte Terese om de fire emner de har på i 2019 – og det var faktisk de samme som her! 
 
Ad 4 Årshjulet 
 
Jannie fremlægger, da Liv desværre var blevet syg. De forskellige aktiviteter på årshjulet er markeret med 
forskellige farver: Sort er politiske møder, grøn er rådsmøder, blå skal der tages stilling til om rådet skal 
deltage. Rød er for Rødovredagen  
 
Det regionale Netværksmøde d. 4/4: Claus, Daniel, Monica, evt. Gurpaul. 
Uge 17 – Danmark spiser sammen: Tirsdag d. 23/4 laves der event i Café Mødestedet, evt. med hjælp fra Liv 
ift annoncering. Claus, Josephine, Malene, Susanne, evt. Daniel. 
Dialogmøde i Odense d. 6/6: Claus, Daniel, evt. Monica og Susanne. 
Folkemødet 14/6: Det blev besluttet kun at deltage enkelt dag, så flere kan komme afsted. Monica, Gurpaul, 
Susanne. Monica er tovholder og kan kontaktes på mail.  
 
Ad 5 Prioriteringer i 2019 
 
Der skal laves arbejdsgrupper ud fra de 4 punkter fra handleplanen med de to første som hovedområder: 
 

a. Færre ensomme og flere fællesskaber (Monica og Daniel) 
b. Flere unge og udsatte har en bolig (Susanne, Kevin, Zanne, Lars, Gurpaul og Malene) 
c. Flere skal på arbejdsmarkedet (parkeres da Jane ikke deltog) 
d. Synliggøre Udsatterådet og til tilbud til udsatte (Gurpaul, Claus, Daniel, Jannie, Josephine) 

 
Det er ikke en endelig hvem-vil-hvad-oversigt. Rådsmedlemmer kan også melde sig på efter dette møde. 
Vedlagt referatet er også billeder af de forslag og tanker der blev lavet – dog ikke nemme at se. 
 
Næste rådsmøde er den 9. maj. 
 
 
 


