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Referat 4. rådsmøde torsdag den 17. august 2017 

Mødeleder: Lars Ahlstrand 

Deltagere: Daniel, Kevin, Liv, Anneli, Claus, Jeanne, Tommy og Susanne. 

Referent: Anneli  

 

Punkter 
Pkt. nr. 1:  Godkendelse af referat 
Pkt. nr. 2:  Nyt fra formanden 
Pkt. nr. 3:  Facebook – status 
Pkt. nr. 4:  Café Mødestedet – status 
Pkt. nr. 5:  Udsatterådets handleplan 
Pkt. nr. 6:  Tilbagemelding fra deltagelse i 

mødet for Rådet for socialt udsat-
te, Odense 

Pkt. nr. 7:  Tilbagemelding fra deltagelse i 
Folkemødet, Bornholm 

Pkt. nr. 8:  Vores deltagelse i Brugernes Ba-
zar, Odense 30. august d.å. 

Pkt. nr. 9:  Evt. 

 
Lars  
Liv og Magnus 
Arbejdsgruppen 
Liv 
Claus og Lars 
 
 
Susanne og Kevin 
 
Lars fortæller om tema: Når udsatte bliver gamle – 
hvordan sikrer vi, at de får en god alderdom? 

 
Ad 1 Godkendelse af referat: 
Lars ønskede følgende tilføjet til punkt 6 i referatet fra 3. rådsmøde: “Lars finder Udsatterådets økonomiske råde-
rum begrænset og vil undersøge det nærmere“. Ellers blev referatet godkendt. 
 
Ad 2.  Nyt fra formanden: 
Daniel og Lars deltog i Social- og Sundhedsudvalgsmødet med seks politikere d. 15. august i forbindelse med, at 
handleplanen på udsatteområdet skulle drøftes politisk. Her fortalte Lars og Daniel om Udsatterådets aktiviteter i 
forhold til handleplanens forskellige fokusområder bl.a. ensomhed, kommunalvalg, beskæftigelse. Der var stor be-
gejstring fra alle politikere i Social- og Sundhedsudvalget for Udsatterådets aktiviteter – det var en god oplevelse. 
Udvalget lyttede interesseret til Lars’ og Daniels pointer om sofasurfere og idéen om mobile boliger på tomme 
grunde, da der blev talt om boliger til psykisk sårbare. Desuden fik Lars og Daniel også sagt, at Udsatterådet gerne 
vil være med inde over, når der skal tales nybyggeri til boliger til unge og socialt udsatte – fx Rødovre Port. På 
samme møde blev handleplanen vedtaget af politikerne. Den er vedhæftet dette referat, og den tages op på mødet 
i november – forberedelse krævet, se punkt 5  
 
Udsatterådets økonomiske råderum. Der er intet råderum i rådets nuværende budget til iværksættelse og drift af 
aktiviteter. Der er reelt kun afsat penge til rådets ordinære møder og deltagelse i dialogmøder i og uden for 
Rødovre, fx de dialogmøder som Rådet for Socialt Udsatte holder nationalt. 20.000 kr. ud af det samlede budget 
er øremærket diæter. Lars knokler med ansøgning om flere midler – der er deadline til kommunens budget for 
2018 dagen efter 4. rådsmøde! (d. 18/8-2017).  Desuden udarbejder Lars en straks ansøgning til 
Socialforvaltningen ang. midler til Café Mødestedet, der er nødt til at have driftsmidler for at komme op at køre. 
Café Mødestedet har indtil videre måtte klare sig på egen hånd økonomisk, da der ikke har været mulighed for at 
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bruge penge fra rådets budget, da Rødovre Kommune ikke tillader rådene at bruge af disse penge til egentlig drift. 
Lars er forhåbningsfuld og orienterer rådet på mail, så snart han hører nyt. 
 
Ad 3. Facebook – status: 
Magnus er ikke til stede pga. arbejde, så Liv fortæller, at der stadig mangler de sidste rettelser, og deadline sættes 
nu til før Rødovredagen. Liv kontakter Magnus. 
 
Ad 4. Café Mødestedet – status: 
Kevin fortæller, at der i gennemsnit har været mellem 3-5 besøgende hver gang af de fire gange, der har været 
åbent i Café Mødestedet. Det er dog stadig kun beboere fra Kærene. Claus melder sig til opsøgende indsats og 
stemmer dørklokker for at få flere besøgende i Café Mødestedet – han ønsker dog et kvindeligt medlem til at gå 
med, det kan gøre det nemmere at tale med beboerne  Josephine, Bente og Kirsten kontaktes med forespørgsel 
(Anneli sender mail og Claus kontaktes herefter pr. telefon med respons).  
 
Kevin, Susanne og Tommy efterlyser flere fra rådet til at være med i Caféen. De vil gerne ”oplære” andre. Det 
behøver ikke kun at være medlemmer fra arbejdsgruppen. Pt. er det altid er de samme, og det kræver en indsats 
fra ”os” her i opstartsfasen, hvor det er nødvendigt at få rystet folk sammen. Medlemmer må gerne kontakte Ke-
vin, Sus eller Tommy, hvis de har lyst til at tage en vagt eller to om måneden – det er hver tirsdag kl. 17-20 på 
Nørrekær 8 v. Cafébiblioteket. Det er vigtigt, at man kan samle de besøgende om fx et spil, det sætter samtaler i 
gang. 
 
Brainstorm på at gøre Café Mødestedet mere synligt: Hvordan får vi andre end folk fra Kærene? 

• Sus: Kommuneannonce i Rødovre-avisen? Liv sørger for kort tekst i kommunespalten til uge 35. 
• Kevin: måske skal vi køre projektet lidt længere, før vi får lokalavisen til at skrive en artikel om det, såle-

des der er noget mere at skrive om.  
• Daniel foreslår reklame i Rødovre Radio. 
• Anneli: Vi kan også hænge flyers op i fx supermarkeder. 
• Tommy: Hvor langt er vi nået i forhold til udbredelsen om Caféen til ledere, læger mv – Jannie kontaktes 

efter ferien (Liv og Anneli taler med hende). 
• Vi skal have opdateret og trykt nye flyers – UDEN åbningsdag og MED adresse. Liv er på sagen. 

 
Status på Café Mødestedet sættes som punkt på næste dagsorden. 
 
Ad. 5 Handleplan: 
Som beskrevet i punkt 2 er handleplanen for udsatteområdet godkendt af Social- og Sundhedsudvalget.  
 
Vi tager handleplanen op som et punkt på næste møde i forhold til at drøfte fremtidige tiltag inden for handleplanen – 
hvad vil rådet sætte i gang som det næste? 
 
Ad. 6 Tilbagemelding fra deltagelse i mødet for Rådet for socialt udsatte, Odense: 
Claus fortalte, at det var et meget givende møde, hvor Claus og Lars mødte 19 andre udsatteråd. På mødet delte 
de erfaringer med de andre råd og fik et godt netværk. Der er en Facebook-side for Rådet for Socialt Udsatte, 
som de anbefaler, at rådets medlemmer følger – der er god information. Der er også en interessant årsrapport, 
som kan læses på hjemmesiden http://www.udsatte.dk/publikationer/87/arsrapport-2017  
 
Ad. 7 Tilbagemelding fra deltagelse i Folkemødet, Bornholm: 
Sus og Kevin – det var superfint og det anbefales at deltage til næste år også. Dog skal det være før lørdag, altså 
helst ved start torsdag, hvor flest er repræsenteret. Lørdag begynder folk at lukke ned og søndag er død. God re-
spons på rådets t-shirts  Kontakt til bl.a. ung fyr fra TUBA. 

https://www.facebook.com/udsatte/?fref=ts
http://www.udsatte.dk/publikationer/87/arsrapport-2017
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Ad. 8 Vores deltagelse i Brugernes Bazar d. 30. august i Odense: 
På dagen vil udsatterådene fra Middelfart og Odense byde landets udsatteråd velkommen i teltet, hvor rådene får 
mulighed for at fortælle besøgende om jeres arbejde i rådene, dele erfaringer med andre råd og komme med gode 
idéer til hvordan man få socialt udsatte til at stemme. Ellers byder dagen byder på ministerbesøg, debatter, musik, 
frokost og hyggeligt samvær med folk fra hele landet. Årets tema er: Når udsatte bliver gamle. Claus vil rigtig 
gerne deltage – er der en anden, der vil med? Anneli sender mail ud med invitation. 
 
Ad. 9 Evt. 
Josephine og Daniel holdte møde lige inden rådsmødet om fælles Headspace/Udsatteråds-standtil Rødovredagen 
d. 9/9 på rådhuspladsen (kl. ca. 13-17). Der er forskellige idéer til aktiviteter på dagen: 

• wall of hands hvor besøgende kan markere på væggen med en farve om de fx har oplevet mobning, 
misbrug, selvværdsproblemer eller andet (Kevin hjælper med at lave plankevæggen) 

• quiz om headspace og Udsatterådet med præmier (Sus donerer honning til præmier, gavekort fra 
Headspace, Daniel kan skaffe billetter til kampe). 

• Lakridser, muleposer og flyers til bordet (Headspace har bolcher). Liv og Anneli pakker merchandise.  
 
Hvem er med på dagen? (Daniel, Josephine, Lars, Claus….) Andre rådsmedlemmer må gerne melde tilbage til 
Daniel, om de kan være med fx 2 timer. 
 
 
Næste møde er julefrokost-møde d. 9/11 kl. 16-18 – det holdes på Ruskær 8   
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