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Referat fra 3. rådsmøde torsdag den 15. juni 2017 kl. 16-18 

Mødeleder: Lars Ahlstrøm 

Deltagere: Tommy Ladefoged, Susanne Mikkelsen, Kevin Lund, Anneli Wong, Jeanne Sandkvist, Josephine 
Holm Aagaard, Jannie Lund, Jane Rønde, Bente Frederiksen, Lars Ahlstrand, Daniel Rasmussen, 
Kirsten Falster. 

Referent: Anneli Wong Sørensen 

 

Punkter 
Pkt. nr. 1:  Borgmester Erik Nielsen 
Pkt. nr. 2:  Facebook – status  
Pkt. nr. 3:  Godkendelse af referat 
Pkt. nr. 4:  Diæter 
Pkt. nr. 5:  Formandens beretning: 

• Rødovredagen 
• Politikerkontakt 
• Valgdeltagelse til kommunalvalget 
• Café Mødestedet 
• Ensomhedsarrangement 
• Rådet for Socialt Udsatte (Odense) 
• Brugernes Bazar 

Pkt. nr. 6:  Folkemøde Bornholm 
Pkt. nr. 7:  Udsatterådets handleplan 
 
 

Besøg af Borgmesteren 
Magnus og Liv præsenterer facebooksiden 
 
V. Anneli 
V. Lars 
 
 
 
 
 
 
 
V. Lars 
V. Liv 

 
 
Fraværende: Claus Sigesmundsen (afbud – arbejde), Magnus Gybel (afbud – arbejde) og Tobias Due. 
 
 
Ad 1. Besøg af Borgmester Erik Nielsen 
Borgmesteren bød velkommen og takkede Rådsmedlemmerne for indsatsen og lysten til at arbejde i Udsatterå-
det, som han udviste interesse og støtte. Herefter fortalte Borgmesteren om Kommunalbestyrelsens virke og 
sammensætning, KBs arbejdsgange og møder, bygningen og fredningsregler – og sit eget virke. Alt sammen kryd-
res med gode og underholdende historier.  
 
Borgmesteren understregede, at KB kommer til at bruge Udsatterådet, når spørgsmål og sager kræver det – gan-
ske som KB bruger fx Seniorrådet og Handicaprådet.  
 
Social- og Sundhedsdirektør Henrik Abildtrup var også tilstede, sammen med Borgmesteren. 
 
Ad 2. Facebook – status 
Jannie Lund: foreslog at udsætte dette punkt til næste møde, da både Magnus og Liv ikke deltog i mødet grundet 
arbejde og kursus. Punktet føres på dagsordenen til mødet d. 17. august. 
 
Ad 3. Godkendelse af referat 
Referatet godkendtes uden anførelser. 
 
Ad 4. Diæter 
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Anneli: Indberetning af mødediæter varetages af sekretæren, som medbringer liste, som rådsmedlemmerne udfyl-
der, hvorefter de sendes til lønkontoret og udbetales. Der udbetales diæter for i alt 4 rådsmøder. De rådsmøder, 
der allerede er afholdt, betales med tilbagevirkende kraft.  
 
Ad 5. Formandens beretning: 
Rødovredagen har fået Josephine til at foreslå et samarbejde mellem Udsatterådet og Headspace, hvilket høster 
stor tilslutning, og det besluttes at dele en stand, som allerede er bevilliget Udsatterådet. Da vi ikke kan være sik-
re på at få en stand ved siden af hinanden, giver det bedre mening at dele. En arbejdsgruppe bestående af Josephi-
ne, Jannie og Daniel dannes omgående. 
 
Lars om politikerkontakt: Har haft et rigtig godt møde med Borgmesteren, som han opfatter virkelig brænder 
for Udsatte-området og støtter seriøst op om. Borgmesteren udviste begejstring for Café Mødestedet. Rådets 
handleplan indeholder boligsituationen for sofasurfere, og Borgmesteren forklarer, at dette emne løbende bliver 
taget op. 
Kevin: Det kan måske tænkes ind i Rødovre Port, det nye højhus, der er besluttet opført . I det ene er tænkt Ho-
tel-udlejning, men det kan også give god mening at arbejde for der kommer fx unge-boliger (som er til at betale). I 
forhold til en arbejdsgruppe omkring dette, anfører Susanne, Kevin og Tommy, at de har rigeligt lige nu med op-
starten af Café Mødestedet og gerne vil lægge kræfterne her først. 
Lars: Vi må ikke glemme Britt – Lars briefer Britt om aktiviteter og møder. Fx åbningen af Café Mødestedet? Su-
sanne, Kevin og Tommy arbejder på, hvilken form åbningen skal have. Skal vi undgå presse, hvad er mest respekt-
fuldt for de borgere der måtte komme, fokus på det rette – alt dette tages op i arbejdsgruppen. 
 
Lars: I forhold til flere stemmer til Kommunalvalget har Lars spurgt forvaltningerne ”Hvorfor skal man 
stemme?” Hvad siger vi, når vi bliver spurgt. Juristerne har okay’et at udsende en opfordring/reminder ”husk at 
stemme til kommunalvalgtet” via digital post. 
Det kan være godt at sætte sig ind i, hvordan man egentlig brevstemmer – i forhold til at møde borgerne der hvor 
de er og ”samle” stemmer dér. Daniel har idéer til tiltag i hallen fx v. ishockeykampe.  
 
Flot flyer er lavet til åbningen af Café Mødestedet – og der er fuld gang i arbejdsgruppen mhp at få borgere til at 
komme. Der er åbning med grill – og straks bevæger vi os ind på emnet økonomi. Jannie Lund informerer om 
budgettet, hvad vi har og har brugt og kommer til at bruge. Der er brugt 23.000 allerede (på forplejning til 
Rådsmøderne, merchandise og transport) Herudover kommer omkring 20.000 til diæter – og så er der ikke 
mange penge tillbage ud af budgettet på 50.000. Diskussion om begrænsninger på initiativer og muligheder for at 
finde penge andre steder fra.  
Jannie Lund præciserer, at Udsatterådet ikke kan føre drift og at der ikke kan bruges midler fra Udsatterådets 
Budget til drift af caféen, men at der kan bruges noget på åbningen. Der er et modsætningsforhold mellem 
initiativer og financiering og det er ærgeligt, hvis ideer sløjfes pga økonomi – vi går i tænkeboks i forhold til drift 
og financiering. 
 
Turen til Odense i forbindelse med Rådet for Socialt Udsatte flyttes til næste Rådsmøde d. 17. august. 
 
Ad. 6 Folkemøde Bornholm: 
Jannie Lund: Der gives ikke støtte til Folkemødet på Bornholm – i hvert fald kun et lille beløb til busbillet. Dette 
er besluttet af Social- og Sundhedsdirektør Henrik Abildtrup. Når noget skal indkøbes i Udsatterådet skal det altid 
godkendes af Social- og Sunhedsdirektøren. 
 
Ad 7 Udsatterådets handleplan 
Jannie: Forslag til udsættelse til næste rådsmøde, da Liv er fraværende og tidsfristen er forlænget.  
Som aftalt på mødet vedhæfter Jannie Udsatterådets handleplan 
Jannie Lund orienterede på vegne af Liv Martinsen, at den politiske behandling af handleplanen på udsatteområdet 
rykkes fra juni til august. Vi afventer, om den kun skal behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 15. august eller 
om den skal behandles i Kommunalbestyrelsen den 29. august. 
  
I handleplanen er der valgt tre overordnede fokusområder.  
Det er:  

- ”Øge stemmeprocenten til kommunalvalget” 
- ”Synliggørelse af Udsatterådet og kommunens tilbud til udsatte borgere” 
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- ”Forebygge og bekæmpe ensomhed”  
Derudover: 

- Udsatterådet vil deltage i udarbejdelse af model for at fremme sundheden på botilbud og væresteder (en 
indsats beskrevet i handleplan for sundhedsindsatsen). 

- Udsatterådet vil også indgå som sparringspartner i at undersøge muligheder for at etablere nye botilbud til 
unge og udsatte borgere. 

- I handleplanen er også Jobcentrets nye projekt ”Flere skal med” - En intensiveret indsats for at afklare og 
løfte langtidsledige borgere ud på arbejdsmarkedet. 

 
 
 
 
Næste Rådsmøde er d. 17. august fra kl. 16-18 i Rådgivnings- og Behandlingscenter Egegårdsvej 48   
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