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Dato: 30/ 10- 2019 

Sagsnummer: 00.01.00-G01-12-16 

 

Referat af 5. møde i Udsatterådet torsdag den 28. november kl. 16.00  

Ruskær 8 (Hos Kevin, AAB) 

Mødeleder: Jannie Lund 

Deltagere: Lars Ahlstrand, Susanne Mikkelsen, Bente Frederiksen, Claus Sigesmundsen, Daniel Rasmussen, 

Jane Rønde, Jannie Lund, Jeanne Sandkvist, Josephine Holm, Kevin Lund, Zanne Poulsen, Gurpaul 

Singh Rehal, Malene Haun. 

Afbud: Jane Rønde – pga. ulykke. Sus sender honning fra Kærene til Jane med god bedring. 

Referent: Liv Martinsen 

 

Punkter 

Pkt. nr. 1:  Godkendelse af referat 

 

Pkt. nr. 2:  Nyt fra formanden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OK 

 

Formanden for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen, er stoppet 

pga. interne uenigheder i november 2019. Indtil ny formand og nyt 

råd er udpeget, vil næstformand Christina Strauss være fungerende 

formand. 

 

Lars har deltaget i workshop med kommunen om FN’s verdensmål 

og bæredygtig udvikling i Rødovre. De andre kommunale råd var 

også inviteret ind. To af temaerne var boliger og frivillighed.  

Boliger: Ingen somatisk/fysisk syge borgere bør udskrives uden at 

have en bolig. Når der bliver bygget nye boliger, skal der tænkes al-

ternative boformer ind, som også tilgodeser sårbare grupper.  

Frivillighed: Flere sårbare borgere som frivillige – man skal lave 

håndholdte indsatser fx mentorstøtte.  

 

Rødovredagen 2019: Det var super hyggeligt og en god dag. Mange 

besøgende og gode snakke i boden. 

 

Lars har deltaget i workshop om kommunens nye sundhedsprojekt 

”Vores sunde hverdag”. Både fokus på at forbedre sundheden i hele 

Rødovre og særligt i Nord, herunder Islev. Lars har påpeget at hu-

ske at inddrage fx praktiserende læger og boligselskaberne. 

Jannie sidder med i arbejdsgruppe om projektet.  

 

Arrangementet ’Udsatte og arbejdsmarkedet’ på Rødovregaard. 

God stemning og gode diskussioner. Godt som rådet var repræsen-
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Pkt. nr. 3:  Idéworkshop for frivil-

lige foreninger 3/10. og 

Netværksaften den 

30/10 v. Claus 

 

 

 

 

Pkt. nr. 4:  Tur til Café Paraplyen 

og Bazaren i Vollsmose 

den 26/11 v. Kevin, Sus, 

Claus og Bente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teret på dagen. Politikere var også tilfredse med arrangementet. Ar-

tikel bliver bragt i næste uges lokalavis og er på Lokal Nyts hjemme-

side. 

 

Lars har været med til møde om årets ildsjæl, hvor han sidder i ko-

mitéen sammen med formanden for Social- og Sundhedsudvalget, 

formanden for Seniorrådet, formanden for Handicaprådet, frivilligko-

ordinatoren i Rødovre Frivilligcenter, samt chefredaktøren fra Rød-

ovre Lokal Nyt. Årets ildsjæl bliver kåret den 12/12. 

 

Daniel har deltaget i Ungepanelets møder med oplæg om Udsatterå-

det og sin egen historie. Deltagelsen skaber kobling mellem Ungepa-

nelet og Udsatterådet. Fokus er på at hjælpe psykisk sårbare unge i 

Rødovre. Næste møde er den 12/12.  

 

Det var ”skide godt”. Temaet var: Hvordan får vi plads til flere med 

udfordringer i foreningerne? Gruppearbejde med forskellige per-

spektiver fra søde, dygtige damer. God networking.  

 

Den 30. oktober deltog Claus og Josephine i Netværksaften med 

Rødovres frivillige sociale foreninger med oplæg fra Kræftens Be-

kæmpelse. 

 

22 deltog i turen, heriblandt brugere fra vores Café Mødestedet – 

de var glade og sagde om Café Paraplyens brugere: ”De er slet ikke 

ligesom os”. Det var rigtig spændende at se caféen, der er som et 

værested og har åbent hver dag. Den ligger centralt i Odense, fem 

minutter fra stationen, det er også et plus. Der er 4 ansatte og 70 

frivillige. Cafè Paraplyen drives af KFUM`s Sociale Arbejde, bl.a. med 

støtte fra Odense Kommune og resten fra puljer/fonde. Caféen har 

eksisteret i 30 år.  

 

Brugerne må godt være beruset, når de kommer til caféen, hvis de 

kan opføre sig ordentligt – ”men de skal stille øllen”, det vil sige ikke 

drikke alkohol på caféen. Der er plads til 50 brugere. Caféen er ikke 

kun folk, der er udsatte, men mange kommer på grund af det gode 

fællesskab. Der er både ensomme og folk med forskellig kulturel 

baggrund. Der er ingen løftede pegefingre. 

 

Det koster 40 kr. at spise der og mulighed for at købe halve portio-

ner til halv pris. Daglig frokost og aftensmad kan købes i caféen. De 

har en imponerende aktivitetskalender med fx gåture, besøg fra job-

centret, folk i jobtræning, misbrugsorientering, rygestop, mindful-

ness, NADA, strikkeklub og keramik. Deltagerne hørte, at der er en 

fantastisk udsattepolitik i Odense. I deres udsatteråd har de gode 

https://www.rnn.dk/2019/11/hver-tredje-ledige-kommer-i-job/
https://www.rnn.dk/2019/11/hver-tredje-ledige-kommer-i-job/
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Pkt. nr. 5:  Besøg hos Vordingborg 

Udsatteråd v. Claus og 

Bente 

 

 

Pkt. nr. 6:  Status Café Mødeste-

det 

 

 

 

 

Pkt. nr. 7:  Status på boliger til ud-

satte unge v. Liv 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pkt. nr. 8:  Status på projekt 2610 

v. Gurpaul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pkt. nr. 9:  Nye medlemmer v. 

Jannie og Jane 

 

 

 

 

erfaringer med at have politiet med i rådet – måske kunne vi invitere 

politiet ind til vores rådsmøder? 

 

Besøget blev aflyst igen… igen… Vi afventer. Eventuelt kan I invitere 

rådet til Rødovre? Claus har også en aftale med menighedsrådet i 

Rødovre om oplæg ift. rådets arbejde, måske i februar. Menighedsrå-

det arbejder også med socialt udsatte, en ny god samarbejdspart. 

 

Ca. 20 kommer hver gang. Pga. dødsfald har vi mistet en frivillig. Sus 

sender blomst. Vi har også fået en ny frivillig Kasper, som er virkelig 

god. Det går generelt godt. Der er juleafslutning med banko den 17. 

december kl. 17-20 – husk gave til en 10’er. Accept til midler til ban-

kogaver (ca. 1000 kr.) og tilskud til juleafslutningen/julefrokost.  

 

Kommunen/Liv arbejder fortsat på rådets forslag. Det kræver input 

fra mange områder: Teknisk Forvaltning ift. grund, Jura ift. lovgivning, 

økonomi osv. Generelt positive tilbagemeldinger. Målet er at stille 

rådets forslag til kommunens budget 2021 til marts/april 2020. Plan 

om inspirationsture i starten af 2020.  

 

Sus skal deltage i workshop den 3/12 om social innovation, hvor Sus 

vil fortælle om sofasurfere i Rødovre og rådets forslag. Der vil også 

deltage en ung pige med egne erfaringer om at være boligløs. 

 

Der har været et arbejdsgruppemøde. Planen, tankerne og viljen er 

der, men der mangler midler og sponsorer. Gurpaul har teten. Der 

er endnu ikke et program for dagen, men idéer er der: mad med 

kendiskok, natbio, fodbold. Næstekærlighed som tema – pas på med 

at det ikke bliver for ”omklamrende”. Arbejdsgruppen ser det som 

vigtigt at bruge egne kontakter og på den måde gøre rådet synlige 

over for andre. Alle kan bidrage med det, de kan, både brugere og 

borgere. Alle er velkomne. Formålet er netværk. Dagen er i sidste 

ende for de udsatte borgere Er der måske tale om en lokal bruger-

nes bazar, som den Rådet for Socialt Udsatte holder? Arbejdsgrup-

pen arbejder videre med formål og målgrupper for dagen. Program-

met skal være mere konkret – vi venter spændt  Dagen er uanset 

hvad mandag den 26/10. Liv sætter det på Facebook, om at man 

skal sætte kryds i kalenderen.  

 

2 ledige pladser pt. – mangler nogle der kan repræsentere området 

beskæftigelse. Jane har fundet et nyt medlem, Bjarne, der skulle have 

deltaget i arrangementet på Rødovregaard.  

Jannie har forskellige forslag: en bydelsmor, som ved, hvordan ud-

lændinge oplever at blive integreret. Også kontakt til en flygtning.  

Gurpaul: Hvad med en bruger fra Rødovre Frivilligcenter?  
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Pkt. nr. 10:  Ny handleplan v. Liv 

 

 

 

 

 

Pkt. nr. 11:  Møder i 2020 

 

 

 

 

 

 

Pkt. nr. 12:  Eventuelt 

Claus: Clarissa fra LAP (Landsforeningen for nuværende og tidligere 

psykiatribrugere). Området psykiatri er godt dækket ind.  

Kasper fra Café Mødestedet også et bud. Vi har erfaring med meget 

sårbare borgere i rådet, måske nogle der er et bedre sted, så de kan 

holde perioden ud. Uanset hvad er det vigtigt med debat om det at 

være udsat. Vores begreb om udsathed ud fra Rødovres udsattepoli-

tik er bred – ”læsset kan vælte for alle”.  

 

Handleplanen for 2017-2019 er udløbet. Derfor ønsker kommunen 

Udsatterådets input til aktiviteter for 2020-2021. Handleplanen skal 

fremlægges i marts for politikere. Workshop bliver torsdag den 

6. februar kl. 14.30-17.30 på Café biblioteket evt. med mad 

hos Bente/Lokalhus Syd efterfølgende. 

 

Rådets fire ordinære møder i 2020 (kl. 16-18): 

1. Torsdag den 19. marts - Café Biblioteket 

2. Torsdag den 14. maj - Et andet sted 

3. Torsdag den 27. august – Et andet sted 

4. Torsdag den 19. november (+julefrokost) på Café 

Biblioteket. 

 

Claus: deltog i hjemløsedagen sammen med Trine fra Rødovre Frivil-

ligcenter. Han mødte Bobbie, en ”udsat celebrity”, som vil gerne 

holde oplæg gratis for os (kun have dækket transport). Bobbie er 

tidligere stofmisbruger og kriminel fra Fredericia. Også aktiv i Face-

book-gruppe ”Fri Rotation”. Bobbie er god til at skaffe sponsorer og 

kan give inspiration til, hvordan man kommer i kontakt med sponso-

rer og tilgangen til arbejde med virksomheder og udsatte. Kan vi 

samarbejde med frivilligcentret om oplægget? Der er opbakning, hvis 

vi kan holde det sammen og hos frivilligcentret. 

 

Lars: Nyt madspildsprojekt i Bybjerget med udlevering af mad om 

tirsdagen i Bybjerget. Evt. skal vi tage kontakt til tovholder Brian.  

 

Zanne: Henvendelse fra Ishøj Udsatteråd ang. kommunikation. Claus 

er kontaktperson, evt. spørge Jannie eller Liv for mere information. 

 

Lars: Har læst en artikel i avisen Vestegnen om et nyt opgaveudvalg 

på Psykiatrisk Center Glostrup, som undersøger, hvordan man 

bedst kan hjælpe unge i behandling for psykisk sygdom og misbrugs-

problemer. Lars tager kontakt til formanden Jesper. Malene vil gerne 

inddrages. Se også vedhæftede artikel. 

 

Efter mødet var der julefrokost – tak for en hyggelig aften. I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår  

Vi ses til workshop torsdag den 6. februar 2020 på Café Biblioteket. 


