
 
 

Følgegruppemøde 2022 - Motalavej 

Tid: 9. juni 2022 kl. 16.30-18.00 

Sted: Kvarterhuset 

Mødeleder: Marie 

Referent: Marie  

Deltagere: Sus, Helle, Allan og Marie 

Afbud fra Evy, Palle, Halil og Dorte  

Emne for mødet  

Følgegruppepuljen 

Referat: 

1. Velkomst (5 min)  

a. Præsentations runde 

 

2. Opstart og opfølgning på igangværende samt kommende aktiviteter (15 min) 

a. Præsentation af nuværende aktiviteter (Marie) 

- Beboervejledning, som har været i gang siden 1. januar. Der kommer i 

gennemsnit 25 beboere pr. måned, hvilket er lidt lavere end ønsket. Der kommer 

flest i forbindelse med konkrete aktiviteter eller ansøgninger. Vi arbejder på at 

sprede budskabet.  

- Fritidsjob går rigtig godt. Der er 12 unge i job og ud af de 12 har 9 (indtil videre) 

fastholdt jobbet i 2 måneder, hvilket er det, vi måler på i forhold til fastholdelse. 

Forældrene inddrages altid i forbindelse med fritidsjob.    

- Sundhedsforløb er en succes med 10-15 kvinder, som ønsker fællesskab og viden 

om forskellige forhold, som kan være med til at skabe en sundere livsstil. Der 

kommer nye til, hvilket er positivt.  

- Babygymnastik og motorik er startet op for nyligt og med stor tilslutning. Der er 

12 mødre og 13 babyer, hvoraf en del kommer udefra. På den måde skabes der 

relationer på tværs af byen.    

- Åben Familiecafé hver anden torsdag, som er et tilbud til alle børnefamilier, der 

ønsker netværk og fællesaktiviteter. Familiecaféen er også blevet en platform for 

de familier som ønsker at deltage på nogle af de aktiviteter vi afholder i 

samarbejde med dansk folkehjælp.     

- KFUM’s familieklub fortsætter som hidtil med to forskellige klubber som fungerer 

uafhængigt af hinanden.   

- HippHopp+ er i sin afsluttende fase hvor dette år evalueres sammen med 

forældre og børn. Efter sommerferien vil HippHopp+ fortsætte med den nye 

gruppe af førskolebørn  



 
- Skolestart+ kommer rigtigt i gang efter sommerferien med de børn, der overgår 

fra børnehave til skole. Lige nu er der en proces i gang om, hvordan formatet skal 

være. Der er etableret rigtig god kontakt til indskolingen og SFO.    

 

b. Drøftelse af formidling – hvordan kan vi hjælpe hinanden (Marie) 

- Vi hjælper hinanden så godt, vi kan og når stadig ud til en større gruppe af 

beboere.  

-  

c. Ønsker til fælles aktiviteter (Marie) 

- Der er allerede to fælles arrangementer på tale i løbet af sensommeren. Dels vil 

der blive afholdt madfestival lørdag den 20. august – i samme stil med den, som 

med stor succes for nyligt blev afholdt i Ringparken. Madfestivallen kombineres 

med loppemarked. Det hele kommer til at foregå udendørs, så vi satser på dejligt 

vejr       Dels vil der blive afholdt børnefestival den 17. september med 

børneloppemarked og forskellige børne/familieaktiviteter.      

 

3. Orientering fra Kvarterhusbestyrelsen (10 min) 

a. Kommende aktiviteter  

- Familieaktiviteter i lokal og nærområde (strand, byparken, shelterområde, musholm, 

fæstningen og andre steder), som kommer til at finde sted i weekenderne i 

sommerferien. Når plakat kommer endelig på plads, hjælper vores fritidsjobbere med 

at hænge opslag i opgange.  

- Musikarrangementer i efteråret og i løbet af vinteren, hvis der bliver mulighed for det.   

b. Ideer til samarbejde på tværs   

- Vi snakker løbende  

 

4. Følgegruppepuljen (30 min) 

a. Drøftelse af indkomne ansøgninger  

b. Vurdering og tildeling af midler 

- Ansøgningerne godkendes  

 

5. Nyt fra samarbejdspartnere 

a. Politi (Halil) – har meldt afbud og det er derfor stadig uvist, hvornår den nye 

lokalpolitistation åbner.   

b. Beskæftigelse/kommune  

- Mads er ny koordinator i kommunen i forhold til den boligsociale helhedsplan, men 

det er uvist om det er ham, der bliver repræsenteret i følgegruppen.   

 

6. Info om fremadrettede mødedatoer samt tider (5 min) 

a. Tidspunkter for de kommende 2 følgegruppemøder  

b. Møde med den boligsociale helhedsplans bestyrelse mandag den 5. september 

- Mødet afholdes i tidsrummet 15.15-16 i FOB’s administration på Slotsalleen 55 i 

Slagelse  

 

7. Evt. (5min) 



 
- Allan deltager i tendensmøder sammen med skoler, KPE og lokal politi, så hvis 

man bemærker bekymrende tendenser i området, kan Allan tage det med videre.   

 


