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Referat af 3. møde i Udsatterådet 2018 

Mødeleder: Jannie Lund 

Deltagere:  Claus, Josephine, Susanne, Daniel, Jeanne, Bente, Jane, Liv 

Referent: Anneli 

 

Punkter 

Pkt. nr. 1:  Status fra formanden 
 

Pkt. nr. 2:  Dialogmøde i Odense 
 
Pkt. nr. 3:  Mediedækning af aktiviteter 
 
Pkt. nr. 4:  Folkemødet 

 
Pkt. nr. 5:  Status på motionstilbud 
 
Pkt. nr. 6:  Status på hjemløse i Rødovre 
 
Pkt. nr. 7:  Status på Udsattepolitikkens 

handleplan – se vedhæftet doc.* 
 
Pkt. nr. 8:  Rødovredagen d. 8/9 2018 
 
Pkt. nr. 9:  Merchandise – har vi det, vi skal 

bruge til årets aktiviteter? 
 
Pkt. nr. 10:  Status Café Mødestedet inkl. snak 

om overdragelse 
 

Pkt. nr. 11:  Eventuelt 

v. Jannie 
 
v. Daniel og Claus 
 
v. Liv 
 
v. Susanne og Claus 
 
v. Jeanne 
 
v. Jannie 
 
v. Liv 
 
 
v. Jannie 
 
v. Liv 
 
 
v. Tommy, Bente og Claus 

 

 

 
Ad 1: Status 
Jannie har afholdt møde med Lars og videregiver status i Lars’ fravær. 
 
Valg: Vi skal afholde valg til Udsatterådet i slutningen af året, så det nye råd kan træde til januar 2019. Det er rela-
tivt åbent, hvordan det skal foregå. Alle skal tænke over, hvorvidt de vil fortsætte og tage en tørn mere – punktet 
tages op på næste rådsmøde i august. 
 
Ensomhedswalk med Patrick og Folkebevægelsen mod Ensomhed: Fin mediedækning! Josephine gik med hele vejen 
fra Rødovre til Roskilde - Sejt  
 
Fællesspisnings-arrangement: Stor succes, der var forventet et fremmøde på omkring 100 og der kom 130! 
 
Folkekøkken: Rådet har deltaget i arbejdet med at udvikle folkekøkkenet med forvaltningen og medlemmer har 
også spist med til pop-up folkekøkkener i foråret – vellykkede arrangementer. Rådet mener, at prisen på 50 kr. 
for et måltid er for dyrt i forhold til udsatte borgere. Lars tager det op og Susanne har også gjort opmærksom på 
møder med forvaltningen. Modellen for folkekøkkenet i Rødovre er endnu ikke besluttet, så det er vigtigt, at rå-
det fortsat kommer med deres meninger og perspektiver, hvis folkekøkkenet også skal være et sted, som udsatte 
borgere kan og vil benytte sig af. 
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Kampagne om tandsundhed: 12 borgere meldte sig til tandundersøgelse, 9 kom i tandlægestolen til undersøgelse – 
super godt. Tilskud til egenbetaling af tandbehandling er blevet besluttet at være det samme for alle – dvs. alle får 
en lige stor del af tilskuddet.  
Kæmpe ros til Claus for hans store indsats med blandt andet at følge borgere til tandlæge  
Susanne og Claus udtrykker bekymring i forhold til, om borgerne rent faktisk får lavet de store behandlinger 
grundet prisen, som er høj trods tilskuddet. Kan rådet samle ind til den sidste økonomiske støtte? Det ville være 
synd og spild, hvis borgerne ender med ikke at få behandlet deres tænder. 
Susanne: Hvad med andre borgere, som har brug for det samme? Jannie: Det er en kampagne, der er slut nu, men 
kommunalt arbejdes der med ”Omsorgstandpleje” på opfordring fra Enhedslisten. Lidt a la Holstebro Kommune – 
dog ikke busudgave, da dette er for dyrt. 
Udsatterådets tandprojekt har fået stor opmærksomhed fra politikerne, og det kan måske være med til en mere 
permanent løsning. Udsatterådet har fortsat fokus på og arbejder videre med en løsning til udsatte borgeres tæn-
der. 
 
Forårskonference: Lars deltog i forårskonferencen for frivillige sociale foreninger i Rødovre, hvor han fortalte om 
rådets prioritering af ensomhed som indsatsområde og aktiviteter som Café Mødestedet, Fællesspisningsarrange-
mentet i uge 17 og ”Alle har ret til et smil”-kampagnen. 
 
Ad 2: Dialogmøde i Odense: 
Claus og Daniel synes, det var super godt og spændende – masser af inspiration, som fx tandbus, Udsattepris og 
meget mere. Der var mange, der var interesserede i at høre om Rødovres måde at lave udsatteråd – også politi-
kere. Mødte viste, at Rødovres Udsatteråd er nået rigtig langt, især pga. sekretariatsbetjening, og er sammensat på 
den helt rigtige måde uden politikere. 
 
Claus: På Facebooksiden ”Lokale Udsatteråd” kan også findes god inspiration: 
https://www.facebook.com/groups/1403435173057086/  
 
Daniel har talt med Lars om Brugernes Bazar og opfordrer 2-3 stykker at tage af sted. Daniel har selv ferie, mens 
Claus og Bente melder sig. Har andre lyst? Se invitationen i det vedhæftede og find begivenheden på Facebook 
https://www.facebook.com/events/1771427316211082/ . 
 
Rådet for Socialt Udsatte har udgivet en årsrapport – Anneli ser, om vi kan få trykte eksemplarer tilsendt, ellers 
kan rapporten downloades på https://www.udsatte.dk/publikationer/95/arsrapport-2018  
 
Ad 3: Mediedækning 
Meget og god mediedækning: Lokalnyt, SNN Sjællandsk medier, P4 vedr. tandkampagnen, super artikel i Informa-
tion, Facebook vokser og Tand-videoerne er stort hit – og blev rost meget på dialogmødet i Odense. 
 
Ad 4: Folkemødet 
Susanne: Da vi ikke havde egen bod, lavede vi pop-up bod med vores roll-up og t-shirts  Billede og snak med 
mange forskellige interesserede borgere og kendisser fx Thomas Blachmann, som synes godt om vores arbejde. 
Logoet får meget ros – lakridserne er altid et hit og muleposerne kan bruges til meget forskelligt. 
 
 
Bornholm Udsatteråd ville gerne mødes – formanden ville forsøge at finde penge til at invitere Rødovre Udsatte-
råd til Bornholm, så vi kan dele vores erfaringer med bornholmerne! 
 
 
Ad 5: Motionstilbud 
Jeanne har holdt møde med Sundhedscenteret og Jobcenteret og har fået et overblik over, hvilke tilbud der i for-
vejen eksisterer. Jeanne mener, at typen af tilbud bestemmer succesen – det skal være spændende og lidt anderle-
des. Cykling er på bordet. Jannie byder ind med lån af kommunale cykler og nævner Springet som istandsætter 
gamle cykler. Jane tænker fonde – måske kan der findes midler her. Jane vil se på, om vi må søge fonde og hvilke 
der er. 
 
En arbejdsgruppe ønskes nedsat til at komme videre med projektet. Punktet tages med på næste møde, hvor inte-
resserede kan melde sig til arbejdsgruppen. 

https://www.facebook.com/groups/1403435173057086/
https://www.facebook.com/events/1771427316211082/
https://www.udsatte.dk/publikationer/95/arsrapport-2018
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Ad 6: Status på Hjemløse 
Udsættes til næste gang grundet tidspres.  
 
Ad 7: Status på Udsattepolitikkens handleplan 
Generel stor tilfredshed og ros til Liv. Skulle der være rettelser/tilføjelser kan de sendes til Liv senest mandag d. 
16. juli. 
 
Ad 8: Rødovredagen 
I år har Udsatterådet en selvstændig bod. Vi skal lave en slags happening vedr. valg til Udsatterådet. Hvem melder 
sig til boden? Punktet tages op igen på næste møde i august, hvor tilbagemelding vedr. deltagelse gives. Det funge-
rede super godt sidste år med Jannie og Daniel i boden og Lars i marken – dog kunne det være fint med et par 
ekstra medlemmer på dagen 
 
Ad 9: Merchandise 
Liv undersøger forslag om merchandise til rådet; nye t-shirts, sweatshirts og mapper, samt materialer til uddeling: 
korte key chains, drikkedunke, badges, lakridser og tatoos, som kan bruges bl.a. på Rødovredagen. 
 
Ad 10: Status Café Mødestedet 
Det kører super godt – 15-20 deltagere hver tirsdag. Jannie spørger, om de er for få aktive til madlavning. Claus 
nævner, at der er god hjælp fra brugerne. Det trækker dog store ressourcer hos rådsmedlemmerne, som kunne 
bruges på andre/nye initiativer. Lars fra Frivilligcentret skulle, sammen med Tommy, finde en til at overtage driften 
via opslag på ”frivilligjob”, men der er ikke rigtig sket noget. Jannie hører Tommy ad.  
 
Café Mødestedet holder IKKE sommerferie. Liv skriver det på Facebook. 
 
Caféen fylder 1 år – det skal fejres d. 24/7-18  Claus og Bente står for invitation sammen med Liv. 
 
Ad 11: Eventuelt 
Lars og Liv holder møde med Roskilde Samarbejdsforum onsdag d. 11. juli kl. 10, hvor de deler erfaringer om Ud-
satterådet. Hvis der er en, som har lyst til at deltage i mødet, må de gerne kontakte Liv.  
Det foregår i Social og Sundhedsforvaltningen, Gunnekær 64, 2610 Rødovre.  
 


