
 
 

Følgegruppemøde 2022 - Ringparken 

Tid: 17. marts 2022 kl. 9.00-10.30 

Sted: Mødelokalet i Nordhuset 

Mødeleder: Henriette 

Referent: Henriette 

Deltagere: Hussein, Abdi, Tarek, Ilir, Noman, Henriette, Halil, Rune 

Emne for mødet                                        Afbud: Hassan 

Første følgegruppemøde i 2022.  
 
Referat er skrevet i kursiv.  

Dagsorden: 

1. Velkomst (10 min.)  

a. Præsentationsrunde 

Præsentation af de deltagende parter i mødet.  

2. Opstart og opfølgning på igangværende, samt kommende aktiviteter (max. 40 min) 

a. Præsentation af aktiviteter for det nuværende år (Henriette) 

b. Drøftelse af formidling – få flest mulige til at deltage i aktiviteter (fælles) 

c. Aftaler fremadrettet/opsummering (Henriette) 

Power Point vedlægges som bilag.  

Gennemgang af nye ansigter, samt gamle kendte.  

Igangværende aktiviteter, samt kommende aktiviteter, samt nye ideer til formidling af helhedsplanens 

tilbud.  Fælles forståelse for samarbejde omkring aktiviteter i og omkring Nordhuset.  

Børnedemokrati forventes opstartet i sensommeren, i fællesskab med afdelingsformændene.  

Politiet vil forsøge at deltage til større fællesaktiviteter, og det aftales at tidspunkter for aktiviteterne 

sendes i god tid, på mail.  

Forslag til formidling: Igennem afdelingsbestyrelsens formænd, opslag på Facebook, og mund til mund 

effekten.   

Hussin tilkendegiver at fremadrettet skal vi dyrke samarbejdet, lave aktiviteter sammen – bl.a. 

fællesspisning.    

3. Følgegruppepuljen (max. 30 min.) 

a. Gennemgang af det tilsendte udkast til puljens rammer/administrering (Henriette/Ilir) 

b. Drøftelse af udkastet.  (Fælles) 

c. Aftaler fremadrettet/opsummering (Henriette) 



 
Forslag til ændring af ansøgningsmuligheden: Til at ramme særligt den unge beboer – igennem 

ansøgning ved video. Derudover skal der være fokus på hjælp til den skriftlige del, samt sparring på 

tidsplan, samt andre praktiske ting omkring aktiviteten.  

Punkt 3. – ændres til at alle projekter kan søge, hvis det er under 5000 kr. Sendes ansøgningen til 

godkendelse hos helhedsplanen, da der dermed bruges andre midler til at imødekomme ansøgningen.  

Punkt 4. – De indkommende ansøgninger vil blive behandlet imellem følgegruppemøderne. Udvalget 

består af de 4 afdelingsbestyrelsesformænd. I praksis betyder dette følgende: Ansøgningen sendes til 

Henriette, Henriette sender denne ansøgning videre til de 4 afdelingsbestyrelsesmænd, hvor efter der 

aftales et online møde eller fysisk møde hvis muligt – til at behandle ansøgningen.   

4. Nyt fra samarbejdspartnere (20 min.) 

a. Politi (Halil) 

b. Beskæftigelse/kommune (Rune) 

Halil: Politiet har omlagt deres arbejdsform, der opstarter en nærpolitienhed bestående af 10 personer. 

Selve beliggenheden bliver omkring Motalavej, og er oppe og køre inden januar 2023. Nærpolitiet har 

bl.a. til opgave at lave tryghedsbesøg efter indbrud, undervisning på folkeskolen, fartkontrol ved 

skolerne, samt tilstedeværelsesbesøg i forskellige områder, af min. 1 times varighed.  

Man vil kunne forvente en øget tilstedeværelse i Ringparken det næste stykke tid, da fokus over 

vinter/forår, har været Motalavej.  

Nærpolitiet vil forsøge at være tilstedeværende til større fællesaktiviteter.  

Rune: Opmærksomhed på at kommunen muligvis vil placere Ukrainske flygtninge i Ringparken. 

5. Vedr. beboerrepræsentation i bestyrelsen for Den Boligsociale Helhedsplan 2021 – 2025 (Tarek) 

Der henvises til mail sendt. d.7. marts, hvor beslutningen fra økonomiudvalget er vedlagt.  

Tarek understreger at han er kritisk for beslutningen.  

6. Fremadrettede mødedatoer samt tider (10 min.) 

a. Planlægning af de næste 3 følgegruppemøder  

Forslag til kommende mødedatoer: 2 juni, 2022 kl. 9-10.30 – 15 september, 2022 kl. 9-10.30  

 

7. Evt. (5- min.) 

 

Forberedelse til mødet 

Gennemlæsning af udkastet til følgegruppepuljens rammer/administrering 

Bilag 

Udkast: Følgegruppens rammer/administrering.  


