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Referat fra følgegruppemøde i Sydbyen 
 

Dato: 14.03.2022 
Tid:  Kl. 14.00 til 15.30 
Sted: Multihuset 
Til Stede: Annette, Grethe, Helle, Niels (vikar for Halil), Rune, Jens, Allan, Adam -ref. 
Afbud:  Nicholai 

 

 Dagsorden 
 

Behandling 

1 Velkommen  
 
 

Velkommen til Følgegruppen samt præsentationsrunde. 
 

2 Opfølgning på igangværende 

samt kommende aktiviteter 

 

Introduktion til helhedsplan 2021 – 2025, En Fælles Indsats, i 
Sydbyen. Adam gennemgik helhedsplanens struktur, 
indsatsområder og aktiviteter. 

3 Følgegruppepuljen 
 
 

Gennemgang af rammerne for Følgegruppepuljen. 
Der blev aftalt følgende: 
 
PR-materiale: 
Adam sender udkast til PR-materiale til Følgegruppen til 
kommentarer, inden det sendes ud. 
Alle hjælper med at dele budskabet efterfølgende. 
 
Ansøgninger: 
Adam laver ansøgnings skabelon, det skal dog også være 
muligt at ansøge med ex. en video. 
Følgegruppens afdelingsbestyrelsesmedlemmer stiller sig til 
rådighed ift. beboere, som har en god idé, men ikke 
nødvendigvis vil ”gå forrest”. 
Der skal være ansøgningsfrist i god tid inden næste 
Følgegruppemøde, så medlemmerne får ansøgninger til 
gennemsyn mindst 14 dage inden møde. 
 
Workshop: 
Følgegruppens afdelingsbestyrelsesmedlemmer vil gerne 
deltage i en workshop for beboere ift. at kvalificere 
idéer/ansøgninger. Adam sender forslag til dato. 
Opmærksomhed på at understøtte unges mulighed for at 
byde ind. 
 

4 Nyt fra følgegruppens  

medlemmer  

 

Politi (Niels) 
Fra politiets side betragtes Sydbyen som et særdeles roligt 
område med kun ganske få sager, der alle ligger indenfor 
”normalen”. 
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Kommunale aktiviteter (Rune) 
De kommunale aktiviteter blev gennemgået under pkt. 2. 
Ingen øvrige bemærkninger. 
 
Multihuset (Jens) 
De mindre gruppe-baserede aktiviteter har fået et løft under 
Covid-19. Nu ser man frem mod at kunne lave flere 
arrangementer, der samler større grupper. 
Multihuset fejrer 10 års jubilæum d. 02. april. 
 
Afdelingsbestyrelserne (afd. best. medl.) 
Der opstartes inden længe et affaldsindsamlings projekt. 
 

5 Eventuelt  

 
 

Mødedatoer for resten af 2022: 
Mandage kl. 14.00 i ulige uger er fin for alle.  
Kommende mødedatoer bliver derfor: 

- 23. maj 
- 29. august 
- 21. november 
 

 
 


