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Forum: Udsatterådet 

Tid: 15. april 2021 kl. 17-17.30 

Sted: Virtuelt møde på Zoom 

Deltagere: Jette Nyboe, Nina Gustavussen, Lisbeth Andersen, Søren Mogen-

sen, Helge Bo Jensen, Jannie Hansen, Allan Høyer og Berit Berrig. 

Afbud: 

U/afbud: 

Rene Meyrowitsch og Ulla Bektas  

Diana Vang og Sanne Graffe 

Referent: Carina Kofoed 

Beslutningspunkter 

 

Velkommen til Berit       

1. Godkendelse af referat fra december 2020 og dagsorden til i dag 
 
Beslutning: 
Dagsorden og referat blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af regnskab 2020  
 
Beslutning: 
Jette gennemgik regnskabet og herefter blev regnskabet godkendt. 

3. Godkendelse af budget for 2021  
 
Beslutning: 
Jette gennemgik budgettet. 
4.000 kr. til Bisidderordning lyder lidt lavt sat, så hvis der er penge til overs når 
vi kommer tættere på årsafslutningen, så kan de eventuelt få flere. 
Berit ser om hun har nogle gamle mobiltelefoner liggende og Carina spørger i 
IT-afdelingen. 
Jette køber lidt større køletasker, men holder sig inden for budgettet. 
Herefter godkendte Udsatterådet budgettet. 

4. Godkendelse af Årsberetning 2020  
 
Beslutning: 
Ros til Udsatterådet – det er godt gået med de ting der er nået i Rådet på trods 
af Corona nedlukning. God struktur i årsberetningen. 
Årsberetningen blev godkendt. 
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Orienteringspunkter 

 

5. Kort orientering om igangværende opgaver  
 
Orientering: 
Jette løb kort orienteringen igennem (den var sendt ud i dagsordenen). 
 
Der var følgende bemærkninger/tilføjelser til emnerne; 
 

• Madpakker 
Jette har fundet to frivillige mere – kassereren fra Frivilligcenteret og en 
beboer i Galgebakken. 
Allan spørger ind til hvad man gør, når det lykkedes at få solgt ”post-
grunden” og om man eventuelt kan bruge flamingokasser til at udbringe 
madpakkerne i. Jette svarer, at man ikke forholder sig til salget af grun-
den, før den rent faktisk er solgt. Flamingo kasser er ikke gode, da de 
fylder for meget og er besværlige at bære rundt på. 
 

• Bisidning og økonomisk rådgivning 
Flere frivillige har været på kursus i dét at være bisidder – Lisbeth er en 
af dem og har allerede været bisidder for en borger. Jannie har også 
haft en god oplevelse med en borger, som hun gav økonomisk rådgiv-
ning. 
 

• Tandpleje for udsatte grupper 
Fantastisk at der nu er indgået en aftale. Det træder i kraft i løbet af 
2021. De første 400.000 kr. går til en tandlægestol til Sundhedshuset. 
Ros til Udsatterådets forarbejde og stædighed – og til de politiske med-
lemmer af rådet, som har holdt fast i sagen i udvalg og KB. 
Der bliver en afrapportering hvert halve år, som rådet bør holde lidt øje 
med for at følge op på ordningen. 
 

• Støttebreve til to projekter i Frivilligcenteret 
Ingen yderligere bemærkninger 
 

• Kommentarer til SUS 
Ingen yderligere bemærkninger 
 

 

6. Eventuelt 
 
Der er ansat en ny leder af Albertslund Rusmiddelcenteret. Hun hedder Guri 
Abrahamsen og starter mandag den 3. maj. Vi inviterer hende til næste møde i 
Udsatterådet for en gensidig præsentation.  
 
Udsatterådet vil stadig gerne holde hver anden møde ude på en af kommunens 
institutioner – hvilket vi nok skal forsøge at få planlagt.  
 
Mødet den 3. juni flyttes til 10. juni – og vi håber det kan holdes i Rusmiddelcen-
teret. 
 
 


