Møde i Udsatterådet den 14. maj 2018 på Midtpunktet
Deltagere:

Birgit Friis, Michael Lamborg, Bente Helms, Mikael Schenk, Mona-Lise Jensen, Rikke, Henrik
Christensen, Sabine Lyngberg og Mie Due Andersen

Afbud:

Karin Lerche Jaqué, Hanne Ulrich, Lulu-Ann Jacobsen, Pia Håkansson, Kim Sandersen, AnneGrethe Frandsen og Karina Elkjær.

Dagsorden:












Godkendelse af referat fra mødet d. 12. april 2018
Godkendelse af dagsorden
Hvad er Midtpunktet? Henrik fortæller om stedet
Rundvisning på Midtpunktet
Hvordan arbejder vi videre med de to fokusområder, der blev besluttet på sidste møde:
1. Synliggørelse af Udsatterådet – forslag og ideer
2. Unge udsatte – hen inspiration fra ”Tænk nu hvis” listen fra referatet fra mødet i april.
Folkemødet:
o Søndag d. 17/6 fra 9-9.30 ”Kom og hils på Udsatterådet” på værestedet i Vestergade hos
Sind.
o Ideer til indholdet på dagen
o Underarbejdsgruppe?
Ture til Odense
Lidt af hvert
Næste møde
Evt.

Godkendelse af referat
Godkendt

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Hvad er Midtpunktet samt rundvisning
Mødet blev afholdt på Midtpunktet og Henrik Christensen og viste rundt og talte om, hvad Midtpunktet er
og hvad man kan bruge Midtpunktet til.

Hvordan arbejder vi videre med de to fokusområder, der blev besluttet på sidste møde
På sidste møde i Udsatterådet blev det besluttet at starte med at have to fokusområder::
1. Synliggørelse
2. Unge udsatte
Ad 1)
Synliggørelse af tilbud på Midtpunktet blev drøftet. Det blev foreslået at Udsatterådet kan lave flyers med
kontaktoplysninger og info om Midtpunktet. Flyers gives fra borger til borger.
Det er også vigtigt at man når udsatte unge ude på øen. Man kan eksempelvis henvende sig på gymnasiet
og campus.
Der var opbakning til at lave en liste over de mange muligheder, der er på Bornholm. Den udarbejdes på
sigt efterhånden som rådet kommer rundt.

Ad 2)
Rådet drøftede muligheder for de unge med afsæt i de muligheder der er på Midtpunktet for de unge.
Udsatterådet talte om at de unge kan få en hjælpende hånd med at komme op på Midtpunktet, da det kan
være en barriere at møde op alene. Eksempelvis kan læger i psykiatrien være med til at samle en gruppe,
som kan få en rundvisning og få fortalt, hvordan man kan bruge Midtpunktet. Man kan også planlægge
nogle rundvisninger og så reklamere for disse datoer og forsøge at samle nogle unge. I denne forbindelse
kan der reklameres for ”den blå sofa” for unge under 30 år.
Der arbejdes videre på et åbent arrangement på Midtpunktet, som Udsatterådet inviterer til. Det skal
aftales med Midtpunktet. Henrik Christensen og Mie Due Andersen har opgaven i samarbejde med Bente
Helms.
Henrik foreslår at SIND evt. kan hjælpe med at have grupper som samles i psykiatri, som hentes og kommer
hen på Midtpunktet for at få rundvisning.
Michael Lamborg vil også tale med de unge i misbrugscenter om, at de kan bruge Midtpunktet.

Folkemødet
Til Folkemødet har Udsatterådet fået plads hos SIND som har lokale i værested i Vestergade. Om søndag d.
17/6 kl. 9-9.30 kan man komme og møde Bornholms Udsatteråd. Dette er programsat. En mulighed er at
sætte en plakat op hvor folk kan sætte post-it sedler på med bidrag til, hvad man synes Udsatterådet skal
arbejde med.
Herudover vil der være en event med en ”Udsattebrønd” (ønskebrønd), hvor en masse af SINDs brugere
har skrevet spørgsmål som politikere svarer på til arrangementet. Politikerne fisker spørgsmål op ad

fiskebrønden. Medlemmerne fra Udsatterådet kan også sende spørgsmål til Bente, så de kan komme med i
ønskebrønden.

Ture til Odense
Bente Helms har fået bekræftet at Udsatterådet godt må bruge nogle af de 25.000 kr. der er afsat på
budgettet til transport til arrangementer i Odense for udsatteråd.
Torsdag den 7/6 er der dialogmøde i Odense hvor udsatteråd fra hele Danmark mødes. Bornholms
Udsatteråd har 3 pladser. Michael Lamborg, Bente Helms og Mie Due Andersen deltager fra Bornholms
Udsatteråd. Mona-Lise støder til i Odense. Det afholdes i Mødecenter Odense. Bente Helms melder rådet
til.

Lidt af hvert/ evt.
Privatlivspolitik udarbejder Mona-Lise Jensen og sender til Gitte, som får det på hjemmesiden.
Gitte udarbejder en opdateret liste over medlemmer og suppleanter.
På hjemmesiden kommer oversigt over alle medlemmer og suppleanter, alle medarbejdere og politikere får
kontaktoplysninger på.
Der skal laves en idebank eller emneliste med opgaver og emner, som Udsatterådet vil tage fat på. Forslag
til denne liste kan sendes til Gitte. Listen vedlægges som bilag til dagsordenen til møderne.
Mikael låner bus i jobcenter til de kommende møder, så alle har mulighed for at få et lift til møderne.
Mikael skal senest have besked samme morgen, som mødet afholdes om man skal hentes. Giv Gitte
besked, hvis du ønsker et lift til mødet. Gitte koordinerer med Mikael forud for mødet.

Næste møde
Til næste møde kommer medarbejder fra Ungeporten (evt Gitte).
Til næste møde kommer emne om mistrivsel på dagsordenen.

Mødeplan for resten af året:




Næste møde afholdes tirsdag d. 14. august kl. 15 til 17. Mødet afholdes i Fontænehuset, hvis der er
ledigt der. Bente Helms tager kontakt til Fontænehuset. Mikael kører kl. 14.30 fra Rønne i bus og
kan samle folk op. Man skal melde ind til Gitte, hvis man vil med bussen.
Onsdag d. 3. oktober kl. 15 til 17 i Vestergade i Allinge, værestedet.
December torsdag i Nexø. Mona-Lise undersøger hvornår det kan være i Hyggen i Nexø. Evt.
torsdag d. 6. december?

Mulige steder for møder i Udsatterådet: Hyggen i Nexø og Misbrugscenteret

