
Referat af møde i Udsatterådet den 04.10.2018 
 

Deltagere:  Bente Helms, Henrik Christensen, Mikael Schenk, Mona-Lise, Kim Sanders, Rikke,  

 

 

Afbud: Birgit Friis, Charlotte Lund (Barnets Blå hus), Pia Håkansson (Blå kors), Karin Jaque, Anne-

Grethe Larsen, Hanne Ulrich og Sabine Lyngberg 

 

Referent:  Gitte Hvidkær 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 14. august 2018 
Godkendt 

 
2. Præsentation af Værestedet 

Ingrid Funch fortalte om Værestedet.  
 

3. Drøftelse af Udsatterådets sammensætning og forslag om et åbent råd med løbende optag. 
Tanken er at få flere fra målgrupperne til at medvirke og bidrage til rådets arbejde. 
Opbakning til at kalde det et åbent råd. Et Udsatteråd bør ikke være lukket.  

 

Det kan være et fast punkt på dagsordenen ”punkt fra gæster”. Det skal også signalere, at folk kan 

komme til udsatterådsmøder.  

 

 

4. Udsatterådets to fokuspunkter ”mistrivsel” og synlighed” drøftes igen med henblik på at få aftalt 
nogle handlinger, nogle forløb, nogle ideer. På mødet i maj blev der lavet aftaler om at skabe 
mere synlighed. Status drøftes på mødet. 
 

 

Synlighed:  

Ide om at få lavet pjecer og flyers. Vi kan evt. få socialpsykiatrien til at hjælpe os med at trykke det. 

Men der skal først laves et logo. Der var opbakning til at lancere en konkurrence, hvor folk kan 

komme med ideer til logo. Der kan i denne forbindelse tages kontakt til medierne, der kan hjælpe 

med at videreformidle konkurrencen. Rikke bliver talsmand.  

 

 

5. Orientering om budget 2019 for BRK. 
Bente Helms orienterede om Budget 2019. Budgettet kan ses på kommunes hjemmeside.  

 

 

6. Fra formand og medlemmer. Henvendelse fra Rådet for socialt udsatte – se bilag.  
Udsatterådet er meget interesseret.  

Michael, Mona-Lise, Rikke og Bente Helms vil gerne deltage.  

 



Bente Helms kontakter Helena fra Rådet for Socialt Udsatte angående mulighed for at få transport 

betalt.  

 

 

7. Næste møde 
Til mødet i december skal der nedsættes en arbejdsgruppe angående Folkemødet. Til næste 

folkemøde er der en ide om at invitere udsatteråd fra andre kommuner.  

 

Til et fremtidigt møde vil Udsatterådet gerne besøge Team Østergade.  

 

Næste møde mandag d. 10. december kl. 15.00 – 17.00 i Hyggen i Nexø, Åsen 13 i Nexø. 

 

Fælleskørsel kl. 14.30 fra Landemærket, Mikael Schenk kører minibus.  

 

 

8. Eventuelt 
Opmærksomhed på puljer. Eks. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering forventes at komme 
med en pulje målrettet borgere med handicap. Dette kan evt. være noget foreninger for udsatte 
kan ansøge.  
Evt. ansøge Bornholms Brand, fonde m.fl. om at få midler til at øge synligheden af Udsatterådet.  
 
Hyggen i Nexø søger efter nye lokaler.  
 
Bente og Gitte kommer med forslag til mødekalender for 2019 til næste møde.  

 

 


