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Udsatterådet - Referat 4. rådsmøde 2018

 

Tekst kun for Rødovre Kommune – udfyld felterne nedenunder 
 

Søgeord: Udsatteråd, Rødovre Udsatteråd, misbrug, sindslidelse, kriminalitet, fattigdom, ledighed, ensomhed el-
ler hjemløshed, referater, rådsmøder, 
 
 
 
Tekst og eventuelt billeder 

 
Dato: 17/ 8- 2018 

Sagsnummer: 00.01.00-G01-12-16 
 

Referat af 4. møde i Udsatterådet 16/8-18 

Mødeleder: Lars Ahlstrand 

Deltagere: Liv, Michelle (studentermedhjælper hos Liv), Bente, Kevin, Daniel, Tommy, Jeanne, Claus og Sus 

Referent: Anneli  

 

Punkter 
Pkt. nr. 1:  Hvad er der sket siden sidst 
Pkt. nr. 2:  Café Mødestedet 
Pkt. nr. 3:  Motionstilbud – arbejdsgruppe 
Pkt. nr. 4:  Cykelløb 
Pkt. nr. 5:  Rødovredagen 
Pkt. nr. 6:  Valg til Udsatterådet 
Pkt. nr. 7:  Aktiviteter i efteråret/årshjul 

 

 
Afbud fra Jane og Jannie grundet ferie. Afbud fra Josephine. Kirsten, Tobias og Magnus var også fraværende. 
 
Inden dagsorden tog Lars Josephines ønske (sendt via mail) om at udsætte mødestart til 16.30 op – der var ud-
bredt enighed om, at det godt kunne ændres; dog var det en udfordring for Jeanne. Der indhentes svar fra Jannie 
og Jane i forhold til kommunens medarbejderpolitik. 
 
Ad 1: Hvad er der sket siden sidst 
Lars: Kæmpestor ros til kræfterne i Café Mødestedet, ikke mindst i forbindelse med 1års-fødselsdagen. Der hol-
des dog fast i målet med frigørelse af midler, i.e. overtagelse af madlavning enten ved frivillige eller brugere (se 
yderligere ad 2). 
 
Liv og Lars: Møde med Roskilde Samarbejdsforum, som havde inviteret til inspiration og viden vedr. opstart af 
Udsatteråd i Roskilde. Roskildes udgangspunkt er dog meget anderledes i Rødovres, her er en paraply af interes-
seorganisationer med. Liv og Lars advarede om faren for at disse kommer til at bekrige hinanden. 
 
Claus: Claus er blevet headhuntet til at være ambassadør for Hillerød Udsatteråd – stort tillykke og glæde over 
Rødovre Udsatteråds synlighed og medlemmernes engagement og viden.  
 
Lars: Tandprojektet. 8 personer har været i stolen og skal eller er i gang. Før ferien måtte Lars i bedste skoæske-
stil cykle rundt til tandlæger med kontanter, da vi ikke fik løst, hvordan indsamlede midler kunne overføres. Der 
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er samlet 13.120 kr. ind – flot resultat. Der har været lidt bøvl med betaling til tandlæger, og Lars har brandsluk-
ket på bedste vis. 
Lars: Skal vi samle de 8 og høre deres oplevelser, som kan videreformidles til Rådet for Socialt Udsatte, Rødovre 
Lokalnyt og Sammen om Rødovre? Det er måske lidt for tidligt, kun Torben er færdig i stolen. Men vi ”skylder” 
omtale af projektet. Kevin, Lars og Liv arbejder videre på den gode historie. 
 
Lars: Forslag til budget. Avisomtaler m.m. er god, og også politikerne ser disse med positiv effekt. Lars har talt 
forslag til ændring af målgruppen for ”Omsorgstandpleje”, således udsatte også kunne være end del af målgruppen, 
og både medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget samt Børne-Kulturudvalget virker positive over for det. Det 
vil umiddelbart øge budgettet for Omsorgstandpleje med 500.000. Lars indsender høringssvar på vegne af Udsat-
terådet til kommunen om budget 2019 med særligt fokus på omsorgstandplejen.  
Lars: Brugernes Bazar – hvem tager med? Bente trækker sig, og Claus indskyder, at han rigtig gerne vil deltage 
men ikke ønsker at tage til Odense alene. Daniel melder sig straks  Bazaren reddet  
 
Lars: HUSK punkt på næste dagsorden - Mangel på Boliger for Udsatte! Jannie fremlægger tal for hjemlø-
se/boligløse i Rødovre på næste møde. 
 
Lars: Mail fra Lars Thorndal i Frivilligcentret vedr. Frivillig Fredag. Det er muligt for Udsatterådet at få en stand til 
arrangementet, hvor Britt Jensen og Morten Bødskov også kommer.  Jeanne og Daniel vil gerne deltage d. 28/9 fra 
13-18 med en stand.  
 
Kevin: Hvad blev der af lommeaskebægrene, vi talte om på sidste møde? Lars tænker, der er tale om en misfor-
ståelse og kontakter Jannie i forhold til sagen efter hendes ferie. 
 
Ad 2: Café Mødestedet. 
Det går rigtig godt  Bente: Forslaget til brugerne, om at de skulle lave maden, mødtes med en del undren! 
Tommy: Der er nu to frivillige. Sandy har været der et par gange, og Sanne, som bor i Rødovre, er startet efter at 
have reageret på jobopslaget fra Frivilligcentret. Sanne er rigtig god – også til borgene.  Fødselsdagen gik super, 
men det var skuffende, at ikke flere fra Udsatterådet mødte op. Tommy havde endda, for første gang i sit liv, lavet 
lagkager!! Britt kom først efter det var slut, hun var blevet forhindret, men kom dog forbi og fik en snak med 
Claus. Der er stadig ikke nok hænder til at lave mad og drive mødestedet, der er brug for flere frivillige. Liv: Kan 
Facebook bruges her til at annoncere? Rødovre Lokalnyt kan også bruges. Tommy undersøger, om jobopslaget 
stadig er aktivt og sender teksten til Liv. 
 
Generelt bør rådsmedlemmerne så vidt muligt deltage i fælles aktiviteter.  
 
Ad 3/4: Motionstilbud og Cykelløb d. 9/9 kl. 11.30 
Jeanne: Hvem vil være med i en arbejdsgruppe? Arbejdsgruppen behøver ikke mødes, det kunne også være pr. 
mail. Tommy: Kunne det være en idé at sparre med Sundhedscentret? De har haft flere motionshold. Jeanne har 
holdt møde med Sundhedscenteret. Liv: Der er jo også Rødovres store cykelløb, vi er inviteret til (invitation er 
sendt til Rådsmedlemmer i separat mail fredag d. 17/8). Jeanne vil gerne deltage i cykelløbet, men har ingen cykel 
– Susanne tilbyder sin. Jeanne deltager måske. Claus kommer også. Motionsarbejdsgruppen genoptages, når nye 
rådsmedlemmer er startet – på nuværende tidspunkt er der for meget andet på tapetet.  
 
Ad 5: Rødovredagen d. 8/9 kl. 13-16 
Lars: Hvem deltager? Claus, Bente og Lars (måske også Jannie? Hun har dog også anden stand med Rådgivnings- 
og Behandlingscentret) Daniel måske? Der er brug for flere end sidste år, selvom det ikke er ligeså tidskrævende 
som sidste år (3 timer i år fra kl. 13-16 ). Evt. kan vi bruge sidste års foldevæg og maling?  
Al merchandise er kommet – super fine ting, undtagen t-shirts med forkert tekst på bagsiden. Liv har allerede 
kontaktet firmaet i forhold til ombytning/reklamation – vi får nye t-shirts senest d. 28/8. 
 
Ad 6: Valg til Udsatterådet 
Lars: Hvem ønsker at fortsætte? Jeanne og Tommy vil gerne overveje det – resten af de tilstedeværende fortsæt-
ter (Daniel var gået på dette tidspunkt). Alle rådsmedlemmer, der ikke har givet svar, skal give en tilbagemelding 
om de ønsker at fortsætte senest fredag d. 24. august til Anneli. 
 



 

12/128836-3 
Side 3 af 3 

Formelt skal der udfærdiges en bruttoliste over kandidater til Udsatterådet, som dækker de forskellige områder jf. 
vedtægterne. Dette sker efter afholdelse af en temadag. Første skridt er at finde en dato. Der er to i spil: 25/10 og 
1/11. Tid: 17-19. Sandwich og drikkevarer.  
 
Claus: Hvad hvis man kender nogen, der gerne vil stille op? De invitereres med på temadagen.  
 
Ad 7: Aktiviteter i efteråret/årshjul 
 
Livs flotte årshjul uddeles og der er fuldt overblik over alle aktiviteter. 
 
Lars: Julefrokost. På Udsatterådets mødet i november er der også julefrokost. I lyset af forskellige holdninger ang. 
alkohol foreslås og vedtages det, at der først afholdes ordinært møde og derefter er der julefrokost med alkohol. 
Så kan folk vælge alkohol (og dermed også mad) fra og kun deltage i mødet. Alle medlemmer skal give en tilbage-
melding til Anneli om, de deltager i julefrokosten af hensyn til bestilling af mad. 
 
 
 
Næste møde er d. 29/11-18 og afholdes hos Kevin som sidste år. Men vi ses inden da til Rødovredagen, temadag 
og mange andre gode dage  
 
 

Mulighed for at abonnere (kun sider med dynamisk indhold) Ja Nej 

Skal der være mulighed for at abonnere på siden? (Sæt kryds) __  

Begrundelse:  Her kan du skrive en kort begrundelse  
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