
 
 

Følgegruppemøde 2022 – Ringparken – referat  

Tid: 2 juni 2022 kl. 9.00-10.30 

Sted: Mødelokalet i Nordhuset 

Mødeleder: Henriette 

Referent: Henriette 

Deltagere: Hassan, Abdi, Tarek, Noman, Henriette.              Afbud: Halil, Hussain. (Hassan deltog de første 30 

minutter.  

Emne for mødet 

Andet følgegruppemøde I 2022.  

 

Dagsorden: 

 

1. Velkomst  

 

2. Opfølgning på igangværende samt kommende aktiviteter.  

a. Præsentation af nuværende aktiviteter, med særlig fokus på familienet samt familieferie. 

(Henriette) 

Der er uddelt PowerPoint vedr. aktiviteterne – Beboervejledning, Mind your own business, samt Jobklub  

Mind your own business – kom der følgende forslag: aldersgruppen, kan den rykkes således at det 

gælder de 17-20-årige drenge? Der er en større gruppe der endnu ikke er startet uddannelse eller 

beskæftigelse, som muligvis vil kunne have gavn af projektet, samt drenge der har en aldre hvor de ser 

lidt bredere end kasketter og hoodies. 

3. Følgegruppepulje (30 min) 

a. Gennemgang af de tilsendte ansøgninger. (fælles) 

b. Drøftelse af fordeling af midler (fælles) 

c. Aftaler fremadrettet/opsummering (Henriette) 

 

Hussain har inden mødet, givet sin vurdering. Hans holdning er at alle seks ansøgninger tilgodeses og 

puljen deles i 6 lige store dele. Under mødet forsøges der at opnå telefonisk kontakt til Hussain, uden 

held.  

Hassan bliver nødt til at gå før tid, men tilkendegiver at han ønsker fordeling altså de 40.000 kroner på 

følgende måde. De seks ansøgninger skal alle tilgodeses, og midlerne skal fordeles ligeligt. 

Herefter gennemgår Tarek og Abdi, alle seks ansøgninger, hver formand beskriver fordele og ulemper for 

hver enkelt ansøgning. 

Tareks udgangspunkt/forslag er følgende:  



 
Tarek har forinden mødet rådført sig med sin bestyrelse, og har mandat til at fordele ansøgninger på en 

måde, hvor aktiviteterne som er gentagende over længere periode tildeles en større andel end de andre 

ansøgninger. Det omhandler i alt 3 ansøgninger ud af de 6. 

De sidste tre ansøgning skal ikke tildeles midler, eller væsentligt mindre end de andre ansøgninger.  

 

Abdis forslag er følgende:  

At alle indkommende ansøgninger fordeles der midler til, gerne lige stor del af puljen til hver ansøgning.  

 

Begge formænd som er fysisk til stede ved mødet, er enige om at man ikke når en enighed om hvordan 

midlerne skal fordeles, og er begge ærgerlige over at man ikke kan finde et kompromis alle kan forenes 

om.  

Det aftales at Ilir informeres om at der ikke kunne nås en enighed, og at Henriette og Noman vender 

tilbage med en evt. ny mødedato.  

 

4. Nyt fra samarbejdspartner  

a. Politi (Halil) 

 

Halil melder desværre afbud på dagen, grundet urolighederne på Motalavej  

 

5. Fremadrettede mødedatoer samt tider (10 min.) 

a. Planlægning af de næste to følgegruppemøder  

Fremtidige møder er følgende:  

30/8- kl. 9.00  

1/11- kl. 9.00 

 

 

6. Evt.  

 

Forberedelse til mødet 

Gennemlæsning af ansøgninger til følgegruppepuljen, samt vurdering af ansøgninger 

Bilag 

6 ansøgninger til følgegruppepuljen, vurdering af ansøgninger. 


