
 
 

Følgegruppemøde 2022 - Motalavej 

Tid: 3. marts 2022 kl. 16.30-18.00 

Sted: Kvarterhuset 

Mødeleder: Marie 

Referent: Allan 

Deltagere: Evy, Sus, Helle, Dennis, Halil, Rune, Dorte, Allan og Marie 

Referat: 

1. Velkomst (10 min) og præsentation af deltagere  

a) Dennis – bestyrelsesmedlem afd. 35 og medlem af Kvarterhusbestyrelsen                            

Evy – bestyrelsesmedlem afd. 35 og formand for Kvarterhusbestyrelsen.                                       

Rune – Center for arbejdsmarked og integration. Kommunens ansvarlige for den 

boligsociale helhedsplan.                                                                                                                                

Allan – fritidsjob samt ansvar for unge op til 27 samt ansvarlig for samarbejdet med UU-

enheden.                                                                                                                                                        

Dorte – boligsocial medarbejder                                                                                                                

Helle – bestyrelsesmedlem afd. 21. Kvarterhusbestyrelsen, aktivitetsansvarlig.                                    

Sus – Elly Meyer, bestyrelsesmedlem og medlem af 

Kvarterhusbestyrelsen.                                                                                                                                                                                                                                                         

Marie orienterer om Følgegruppemøder. Helhedsplanens bestyrelse har besluttet, at man 

mødes 4 gange årligt, plus åben invitation til at deltage i et af Helhedsplanens bestyrelser. 

 

2. Opstart og opfølgning på igangværende samt kommende aktiviteter (max. 30 min) 

a) Ugentlige aktiviteter – kan ses på hjemmeside www.kefi.dk. Ligeledes en drøftelse af større 

aktiviteter som fx kulturbrunch, som vi gerne vil arrangere sammen med kvarterhuset. 

Samarbejde med VUC i form af dansk og/eller matematik kurser for beboere afholdes 

senere på året, ligesom der også er et planlagt økonomikursus i løbet af året.   

b) De sociale medier anvendes sammen med ophæng i opgange. Kvarterhuset har fået en ny 

FB side og alle hjælper med at sprede budskabet.  

c) Fælles aktiviteter laves sammen med aktivitetsudvalget.  

 

3. Orientering fra Kvarterhusbestyrelsen (10 min) 

a) Kvarterhusbestyrelsen har nedsat et aktivitetsudvalg, så ressourcerne i bestyrelsen fordeles 

bedst muligt. Aktivitetsudvalget kigger på fremtidige mulige aktiviteter i samarbejde med 

helhedsplanen.  

 

4. Følgegruppepuljen (max. 30 min) 

a) Følgegruppepulje. 40.000 kr. afsat til hvert område. Puljen kan søges af beboere til 

forskellige aktiviteter. Man kan søge midler til beboerrettede, beboerinitiativer. 5-15.000 

kroner kan søges. Ansøgninger skal vurderes af Følgegruppen. Følgegruppen skal 

bestemme om en ansøger får bevilget penge.  



 
b) Drøftelse af hvorvidt ansøgningskriterier er for komplicerede. Det vil muligvis afskrække 

nogle beboere for at søge pga. kravene. Følgegruppen er enige om, at det skal være let. Vi 

skal formidle puljen ud til beboerne på en måde, så alle beboere kan finde ud af at søge. De 

skal kunne få hjælp af de boligsociale medarbejdere til at søge. Formidling: Sociale medier, 

opslag, varmeregnskab. 

c) Dorte laver udkast til plakat  

 

5. Nyt fra samarbejdspartnere (20min) 

a) Halil introducerer sig selv og den nye nærpolitienhed som ind på Egernsundsvej i løbet af 

2022. Endelig dato er stadig ukendt men den nye station vil være bemandet med 10 

medarbejdere. Afdelingen er dynamisk og skal dække flere nærområder. Nærstationen er 

en forlængelse af aftaler med regeringen om etablering af nærpoliti. 

b) Rune fortæller kort om beskæftigelsesindsatsen. Rune er kommunal repræsentant og vores 

”direkte” vej ind i kommunen. Hvis der er spørgsmål, vil ønsker afklaring på, kan Rune være 

behjælpelig (inden for kommunalt regi).  

 

6. Fremadrettede mødedatoer samt tider (10min) 

a. Marie indkalder til næste møde som ligeledes bliver en torsdag kl. 16.30.   

 

7. Evy drøfter mulighed for åbent hus-arrangement i Kvarterhuset som et samarbejde mellem 

kvarterhusbestyrelsen og kompetencecentret, hvilket der er opbakning til. Dato fastsættes til 

lørdag den 7.5 i tidsrummet 13-16. Dorte og Evy mødes for at planlægge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


