Udsatterådsmøde
Udsatterådet
FREDERICIA

Mødested:

Frivilligcenteret Fredericia

KOMMUNE
Referat

X

Mødedato:

Mødetidspunkt:

05.09.2019

kl. 16.00 – 18.00

Deltagere: Bjarne Dahlmann, Louis Lindholm, Lars Schau, Anders Friche.
Afbud: Bente Hedemann, Marie-Louise Clausen, Charlotte Gerdes.
Ikke fremmødte: Kim Svejstrup
Sekretær: Rachel Møller Lund og praktikant i Sundhed og Velfærdsinnovation Camilla Feltendahl.

Dagsordens punkter
1.

Gennemgang af referat fra sidste
møde d.24.04.2019.

Godkendt.

2.

Mødet med Rådet for Socialt Udsatte
6. juni.

Medlemmerne har tidligere modtaget visuelt referat og materiale fra
dagen, der omhandlede hjemløshed. Formand og sekretær deltog på
mødet.
Et oplæg fra dagen om hjemløshed i Århus gav inspiration til noget af
det arbejde, der skal laves i Strategi for Udsathed i et nyt handlingsnetværk Hjemløse 365.

3.

Brugernes Bazar d. 28.08.2019.

Formanden fortæller at der var ca. 45 deltagere med i bussen, som
udsatterådet havde arrangeret. Det var en god dag og brugerne var
glade for at have deltaget.
Strategi for Udsathed deltog og lavede forskellige opslag på Facebook fra dagen.

4.

Forslag til ændring af vedtægter og
kommissorium

Kommissorium og vedtægter for Udsatterådet blev gennemgået på
baggrund af omorganisering i den kommunale organisation og for at
tydeliggøre udsatterådets relation til ”Strategi for udsathed”. På denne
baggrund blev der foretaget ændringer i dokumenterne, som sendes
til politisk behandling og godkendelse i social- og Beskæftigelsesudvalget.

5.

Nye medlemmer af Udsatterådet.

To medlemmer er trådt ud af udsatterådet: Keld og Gitte. Formanden
har forslag til to nye medlemmer:
Carsten Nicolajsen leder af mændenes Krisecenter.
Jakob Busk Hansen fra Helhedsplanen.
Enstemmigt vedtaget at begge repræsentanter inviteres til at deltage
ved næste møde. Der indstilles til Social- og Beskæftigelsesudvalget
at de godkendes som medlemmer af udsatterådet, hvorefter de får
fuldt medlemskab.

6.

Årsplan

Næstformanden præsenterer en revideret årsplan. Denne sendes ud
som bilag til referatet.

7.

Handlingsnetværk i ’Strategi for Udsathed’.

Sekretæren giver status på handlingsnetværk, events, aktiviteter m.m.
i Strategi for Udsathed.
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8.

Evt. Udsatterådets synlighed.

X

Mødedato:

Mødetidspunkt:

05.09.2019

kl. 16.00 – 18.00

Camilla laver miniportrætter af Udsatterådet til Strategi for Udsatheds
facebookside.
Camilla sender en mail ud med spørgsmål og alle medlemmer besvarer hver for sig, samt vedhæfter et billede af sig selv.
Camilla laver et indledende opslag, der beskriver Udsatterådets rolle/opgaver og engagement i Strategi for Udsathed. Her tilføjes link til
udsatterådets hjemmeside (underside til Fredericia.dk).
Camilla laver opslag på Facebook efter dagens møde.

9.

Evt. Konference om udsatte grønlændere.

10. Evt. Kvikguide på udsatterådets
hjemmeside.

Der er sendt invitation ud til udsatterådets medlemmer til konference
om Socialt Udsatte Grønlændere i Danmark.
Kirkens Korshærs Varmestue sender muligvis en medarbejder afsted.
Udsatterådet er nysgerrige på, om der er en målgruppe i Fredericia –
hvor mange udsatte grønlændere er der?

Udsatterådet ønsker at lave en ny kvikguide i stedet for den gamle,
der ligger på hjemmesiden.
Rachel sender mail til Britta Skriver Nielsen og beder om at få ”kvikguiden” slettet fra Udsatterådets hjemmeside (under Fredericia.dk).
Camilla vil være Udsatterådet behjælpelig med at samle et nyt materiale. Udsatterådets medlemmer leverer indholdet og Camilla hjælper
til med opsætning, samt videndeling.

