Referat af møde i Udsatterådet den 14. august 2018
Deltagere:

Mikael Schenk, Lulu Jacobsen, Anne-Grethe Frandsen, Hanne Ulrich, Michael Lamborg, Gitte
Svart (Ungeporten), Karin, Sabine Lyngberg samt Rikke, Susanne og Connie fra Hyggen

Gæst:

Kim Wiuff fra Sind

Afbud:

Bente Helms, Pia Håkansson, Henrik Christensen, Birgit Friis, Karina Elkjær og Kim Sanders

Referent:

Gitte Hvidkær

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 14. maj 2018
Godkendt
2. Præsentation af Fontænehuset og rundvisning
Der blev vist rundt i Fontænehuset af medarbejder.
3. Opfølgning på Folkemødet
a. Input der kom til Udsatterådet fra borgere på Folkemødet (Plakat fra Udsatterådets stand
er vedhæftet mail sammen med denne dagsorden)
b. Hilsen fra Rødovre Udsatteråd – Udskydes til næste møde.
Udsatterådet havde fået lov at låne SINDs lokaler om søndagen.
Et godt arrangement. Der kom ikke så mange, men der var god stemning.
I forhold til Folkemødet 2019 har SIND overvejet at fordele arrangementerne, som ikke er direkte under
SIND ud på alle dagene.
Udsatterådets deltagelse på Folkemødet skal planlægges tidligere næste år. Der skal etableres en
arbejdsgruppe, der kan planlægge vent.
Det kan evt. arrangeres i samarbejde med andre udsatteråd i landet. Gå sammen og lav arrangement.
4. Det videre arbejde med fokusområde mistrivsel
a. Vi drøfter om Chef for Børn og Familie skal inviteres til et kommende møde samt
Ungeporten.
Kan vi synliggøre det frivillige arbejde og evt. hjælpe med at få skabt et frivillighedshus. Et sted der er
drevet af frivillige. Det er noget andet når det ikke er en myndighed man henvender sig til.
Lulu Jacobsen vil gerne gå videre med at starte en facebookside og samle informationer om de tilbud der
findes. Facebooksiden kan også være et sted, hvor man kan komme med input til udsatterådet eller hvor
udsatterådet kan henvende sig til sin omverden.
Alle i udsatterådet må gerne sende mail til Gitte om foreninger man kender, som udsatterådet kan oplyse
om.
Udsatterådet synes det bliver lidt for tidligt at få chef for børn og familie med på møde næste gang. Det er
en rigtig god ide, men ikke allerede på næste møde.

5. Tilbagemelding fra tur til Odense – Mie Due Andersen og Michael Lamborg fortæller.
Michael Lamborg fortalte om dialogmøde i Odense. Der var god inspiration fra andre kommuner.
Hostebro Kommune: de har stor økonomisk støtte fra kommune. Rådet består her af 12 medlemmer, der
alle er brugere eller tidligere brugere. Hostebro har et tiltag, hvor de kører ud til borgere i landdistriktet
med mad mv. det er rådet, som bruger sin egen tid på det. Her fik Hostebro stillet bil til rådighed og de
kunne låne køkken. Der var stillet to tandlæger til rådighed, som de udsatte bare kunne benytte, hvilket
blev betalt af kommunen. Hostebro havde også fået lavet hættetrøjer, hvor der stod ”udsatterådet” på. Det
oplevede de, var en god måde at få skabt opmærksomhed og nysgerrighed på. Flere andre kommuner
havde også lavet t-shirt.
Rødovre Kommune: 13 medlemmer, både tidligere brugere og ikke. Facebookgruppe, flyers, t-shirt, projekt
hvor man gik til tandlægerne og hørte om de ville give tandeftersyn gratis. De kontaktede lokalavisen og de
fulgte personer med ”før” og ”efter” billeder ved disse tandlægebesøg.
De startede en cafe/mødested. I starten kom ikke mange, men nu kommer ca. 20 hver gang. Der er
aktiviteter.
Udsatterådene fokuserer meget forskelligt. Mindre børn og kvinder kan også være fokusområde.
Københavns Udsatteråd, har 17 medlemmer, de har også medlemmer i Det Nationale Udsatteråd.
I København er et stort fokusområde hjemløshed.
Andre kommuner finder sponsorer for at få en bedre økonomi ind i udsatterådene.
Video om lokale udsatteråd som var lavet af Rådet for socialt udsatte. Den var rigtig god:
https://www.udsatte.dk/aktuelt/nyhedsside/radet-udgiver-video-om-lokale-udsatterad
Vigtig pointe fra dialogmødet: udsatteråd der lykkes kommer ud til folk. Det er vigtigt at brugere og
tidligere brugere er med.
Deltagelse på frivilligfredag
Frivilligfredag.dk. Den 28. september i Åkirkebyhallerne. Her kan Udsatterådet evt. være med.
https://www.brk.dk/Borger/frivilligkulturogfritid/sogtilskud/Documents/Invitation%20til%20deltagelse%20
i%20Frivillighedsugen%2039%20_%202018.pdf
Udsatterådet vil gerne deltage.
Michael Lamborg og Klaus Wiuff fra SIND vil gerne deltage.
Overblik over muligheder
Oversigt over væresteder, hvad der kræves det sted. Det kunne stå på kommunens hjemmeside og
udsatterådets hjemmeside.
6. Skal Udsatterådet deltage på brugernes Bazar i Odense den 29. august 2018
a. Transport
b. Mulighed for at fylde minibus
Udsatterådet synes det lyder meget spændende, men mener ikke at det skal prioriteres i år. Fokus skal lige
nu være at få eget Udsatteråd løbet i gang. I kommende år kan det blive relevant.
Hvis der bliver mulighed for det vil Michael Lamborg gerne afsted.
7. Næste møde

Næste møde afholdes onsdag d. 3. oktober kl. 15 til 17 i Vestergade i Allinge, værestedet.
Mikael booker minibus og kører til Allinge. Alle som ønsker et lift kan give Gitte besked.
Punkter på mødet:
- Opsamling på frivilligdag. Hvordan gik det.

8. Eventuelt
Ingen punkter.

