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Referat 4. rådsmøde torsdag den 9. marts 2017 

Mødeleder: Lars Ahlstrand 

Deltagere: Kirsten Falster, Daniel Rasmussen, Claus Sigesmundsen, Josephine Aagaard, Magnus Gybel, Kevin 
Lund, Bente Frederiksen, Susanne Mikkelsen, Tommy Ladefoged, Jannie Lund, Jeanne Sandkvist, 
Tobias Tor Due, Liv Martinsen, Pelin Kilic. 
Afbud fra Jane Rønde Christensen 

Afbud: Jane Rønde Christensen 

Referent: Anneli Wong 

 

Punkter 
Pkt. nr. 1: 
Pkt. nr. 2:   
Pkt. nr. 3:   
Pkt. nr. 4:   
Pkt. nr. 5:   
Pkt. nr. 6:   
Pkt. nr. 7:   
Pkt. nr. 8:  

Velkommen til Jeanne 
Cafébiblioteket 
Facebook 
Ensomhed 
Væresteder 
Valgdeltagelse 
Handleplan på udsatteområdet 
Evt. 

 
Ad 1: 
Velkommen til Jeanne v. præsentationsrunde. 
 
Ad 2: 
Som den eneste tog Lars imod cykelrundvisning – det var en positiv oplevelse, og et super godt initiativ, 
som Susanne og Kevin lovede ville blive tilbud igen. 
Susanne viste rundt og fortalte om Cafébiblioteket i en duft af stegt flæsk til fællesspisning for beboere. 
 
Ad 3: 
Der er stor enighed om vigtigheden af en Facebook side – Magnus er i fuld gang – han arbejder på 
siden, som ikke er åben/offentlig endnu. Logo er kommet på. Rådet fik set siden og der var fuld 
opbakning til at gå videre. Liv administrerer Sundhedscentrets Facebook-side, og Liv og Magnus taler 
sammen. 
Liv påpeger, at vi skal skrive nogle rammer (fx at vi ikke sagsbehandler eller tager enkeltsager). Liv og 
Magnus arbejder sammen om at nedfælge disse rammer. Det skal også besluttes, om siden er åben 
eller lukket, hvordan vi besvarer henvendelser (fx automatsvar v. henvendelser, så afsender ved de får 
svar), hvor ofte vi skal have nye opslag m.m. Ang. nye opslag indskyder Liv, at man som udgangspunkt 
definerer en aktiv side, som en side med opslag minimum en gang om ugen. Det er oplagt at skrive om 
Rødovre Gymnasiums Ensomhedsuge. 
 
Mål: Siden færdiggøres inden næste rådsmøde. 
 
Alle fra Udsatterådet er på som administratorer, men kun Magnus og Liv er tovholder/”piller”! 
Er der nogle i Udsatterådet, som ikke er på Facebook og gerne vil det, hjælper Magnus gerne. 
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Ad 4 og 5: 
Lars er meget begejstret for arbejdsgruppedagen og fortalte, at de besluttede at slå arbejdsgrupperne 
sammen på dagen, da der var få deltagere i den ene gruppe. Fremover arbejder grupperne hver for sig 
og aftaler selv møder.  
 
Arbejdsgruppe 1: Ensomhed og netværksdannelse 
Rødovre Gymnasium afholder Ensomhedsuge. Arbejdsgruppen er i kontakt med André fra Rødovre 
Lokalavis, som har skrevet en lang mail med idéer, og som har tænkt Udsatterådet ind i idéerne (også 
økonomisk!)  
 
28-04-2017 Ensomhedsdag. Teater, evt. Lisbeth Zornig Andersen (hvis hun kan). 
24/28-04-2017 Ensomhedsuge (uge 17). 
 
Arbejdsgruppe: Tobias, Magnus, Claus, Daniel, Kirsten, Bente og Jane. Kevin og Susanne står til 
rådighed ved aktiviteter i Kærene. 
 
Frivilligt arbejde – hvilke tilbud er der? Rødovre Frivilligcenter har en bog kaldet ”Den sociale vejviser” 
med oversigt over frivillige sociale foreninger, som der desværre ikke er flere eksemplarer af. I stedet 
kan Rådet orientere sig på Frivilligcentrets hjemmeside: http://www.rfcenter.dk/frivillig/find-forening 
Den sociale vejviser er ved at blive opdateret og Udsatterådet får eksemplarer, når den nye er 
færdigtrykt. 
 
Rødovre Frivilligcenter er meget interesseret i et samarbejde med Udsatterådet ift. bl.a. 
ensomhedsugen. 
 
Arbejdsgruppe 2: Væresteder/boliger 
Opgangsfællesskaber – Udsatterådet vil bidrage med input og sparring, ikke konkrete forslag, da der 
allerede er iværksat aktiviteter inden for området. 
 
Værested for udsatte – Daniel, Jannie, Tommy, Kirsten, Tobias, Bente, Claus, Kevin, Susanne. I 
værestedsgruppen tales også om Folkekøkken, som tages med som punkt på dagsorden til juni-mødet. 
Gruppen arbejder på at åbne et nyt værested i Café Biblioteket, der kan have åbent to gange om ugen. 
 
Ad 6: 
Valgdeltagelse til Kommunalvalg. Valget er først til november. 
Workshop hos Huset Zornig – Daniel deltager og fremlægger til juni-mødet. Magnus vil også gerne 
deltage, Liv undersøger muligheden. 
 
Arbejdsgruppe er indtil videre: Magnus, Daniel og Lars. Andre kan melde sig på senere. 
 
Ad 7: 
Liv fortæller om den handleplan, der blev sendt ud sammen med mødets dagsorden til dette møde, og 
som skal på Kommunalbestyrelsesmødet den 20. juni. Det er en handleplan, der dækker hele 
udsatteområdet. Rådet godkendte handleplanens foreløbige punkter og tilføjede, at der skal skrives 
boliger ind, hvor Udsatterådet gerne vil inddrages som sparringspartner til kommunen. 
Jannie skriver ud, hvornår der er Kommunalbestyrelsesmøde, så de af rådets medlemmer, der gerne vil 
med til mødet, kan følges derhen. 
 
Ad 8: 
Næste møde er d. 15/6-17. Her deltager Borgmesteren og vi skal sidde i Byrådssalen på Rådhuset. Lars 
mødes med Borgmesteren inden, mens alle tænker over spørgsmål vi ønsker at stille Borgmesteren til 
mødet. 
 
Rådet beslutter, at logoet på t-shirten skal være: 
”Rødovre Udsatteråd” på brystet – ”Sammen finder vi løsninger” på ryggen. 
T-shirten bliver sort med rød skrift. 
 
Der spørges til, om Udsatterådet må modtage sponsorater. Jannie undersøger dette til næste møde.  
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