Referat fra møde i Udsatterådet 10. december 2018

Deltagere:

Bente Helms, Michael Lamborg, Mona Lise Jensen, Michael Schenk, Henrik
Christensen og Rikke Bøgstrup Erikson.

Afbud:

Pia Håkanson, Karin Jaque, Karina Elkjær, Sabine Lyngberg, Kim Wiuff, Kim
Sandersen, Annette Sonne, Anne-Grethe Larsen, Hanne Ulrich og Birgit Friis.

Tid og sted:

Hyggen i Nexø d. 10. december kl. 15 til 17

Godkendelse af referat fra mødet d. 4. oktober 2018
Godkendt

Præsentation af Hyggen ved Mona Lise med flere
Udsatterådet var rundt i Hyggen. Øens Venner, som bruger Hyggen, oplever at der er pladsmangel. De ønsker
andre lokaler.

Opsamling fra dialogmøde om udsatteråd ved Rådet for socialt udsatte.
Bilaget sættes på igen næste gang. Hele Udsatterådet går i tænkeboks og tager de gode råd ud og drøfter,
hvad vi kan bruge på Bornholm.

Drøftelse - igen - af Udsatterådets synlighed: Folder, logo?, åbent arrangement,
andet?
Hjemmesiden skal opdateres:
Hvilke oplysninger vil rådet gerne have på hjemmesiden:
Henrik, Mikael S, Bente H. Mona Lise vil gerne have navne og alle kontaktoplysninger
Navne på Michael L. og Rikke vil godt stå på hjemmesiden, men ikke med kontaktoplysninger.
Huskepunkter til hjemmesideopdatering:







Det skal gøres tydeligt, at man kan henvende sig for at få et emne på dagsordenen.
Dagsordener og referater skal også på hjemmesiden. Lægges op som PDF dokumenter, ikke via
dagsordenssystem.
Linke til artikler om Udsatterådet i Tidende og til Rådet for Socialt Udsatte.
Synliggør at hvis folk har en ide eller et ønske, så kan man møde op til mødet. Åbne møder.
Møderækken skal på hjemmesiden.

Folder
Vi kan lade os inspirere af Helsingør kommunes folder. Men vi skal have eget logo. Udkast til tekst til egen
folder laves til næste møde.

Henrik Christensen taler med kunstner om at lave logo for Udsatterådet. Hvis denne ide ikke lykkes, kan det
være muligt at tale med grafiker under BGI.
Ide: Bornholm som solskins-ø, men noget af øen er i regn eller sne og lyn, med tekst om at solen kan komme
til at skinne alle steder.
Michael L. har talt om sponsorering af t-shirts. Bente Helms undersøger hos kommunaldirektøren om
Udsatterådet må tage imod sponsorater i forhold til t-shirts og lignende.
Åbne arrangementer: genoptages på næste møde
Overblik over tilbud
Hvilke tilbud findes til udsatte borgere allerede. Der mangler et overblik. Henrik undersøger det og sender mail
ud til resten af rådet, der kan supplere med hvad de ved. Det kan både være kommunale tilbud, foreningers
tilbud, kirkers tilbud mv.

Høring om betjening af kommunens mange forskellige råd.
Udsatterådet er stadig i en opstartsperiode. I denne periode er det vigtigt, at man har adgang til kommunale
medarbejdere. Det er vigtigt at nogle nøglemedarbejder (ledere) bredt set er faste medlemmer i starten. Den
brede fagligheder bør være repræsenteret.
Udsatterådet ønsker desuden, at der afsættes lidt midler, så rådet kan stå for nogle aktiviteter.

Boligpolitik i høring.
Udsatterådet synes det er en god politik.
Der er høringsfrist d. 18/1. Der afholdes borgermøde d. 10/1 i Åkirkebyhallerne, hvor alle er velkomne.
Man skal være OBS på, at blande målgrupperne, så man ikke får skabt ghettoer med kriminalitet, stoffer mv.

Mødedatoer for 2019.
Der afholdes møder hver anden måned i 2019
Februar:
April:
August:
Oktober:

tirsdag 19/2 kl. 15-17. Afholdes hos ”Klar til Job”, Brovangen 2 i Åkirkeby.
onsdag 24/4 kl. 15 – 17. (evt. besøg af Frivillig Forum Bornholm)
torsdag d. 15/8 kl. 15 – 17
mandag den 21/10 kl. 15 - 17

Herudover kommer formentlig ad hoc møde i juni i forbindelse med Folkemødet. Derudover planlægges med
julemøde i december.
Der er booket biler og busser til alle møder.

Folkemødet
Udsatterådet kan gå i samarbejde med kirkerne (Himmel og jord området). Der er mange sociale aspekter i de
arrangementer, der afholdes her.
Udsatterådet arbejder med en ide om, at gå sammen med andre Udsatteråd i Danmark. Man kan stikke en
føler ud og spørge andre udsatteråd, om de er interesseret i at være med. De sørger selv for transport, vi
sørger for overnatning.
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Udsatterådets økonomi. Aktuel status
Hænger sammen med punktet om betjening af råd og nævn.
De midler som er afsat går til mødeforplejning og sekretariatsbistand. Der er ikke midler til aktiviteter.

Fra medlemmerne.
Send medlemsliste med ud til Udsatterådet internt. Sendes med referatet.
Hyggen ønsker andre lokaler, hvor alle målgrupper og udstyr kan være.

Evt.
Center Sundhed (BRK) afholder samtalemøde om sundhed ”Hvad er det gode liv for dig” den 17. januar 2019
kl. 16.30-19.30 i Åkirkeby-hallen. Mail med informationer herom er sendt til Udsatterådet pr. mail.
Tandlægeordning skal på dagsordenen til næste møde. Bente H. undersøger hvad Rådet for Socialt Udsatte
ved om tandlægeordning for udsatte.
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