
 
 

Følgegruppemøde 2022 - Ringparken 

Tid: 1.november 2022 kl. 9.00-10.30 

Sted: Mødelokalet i Nordhuset 

Mødeleder: Henriette 

Referent: Henriette 

Deltagere: Abdi,Henriette,Gry,Christine Afbud:Tarek,Hussain,Hassan,Halil 

 

Fjerde følgegruppemøde I 2022.  

 

Dagsorden: 

 

1. Velkomst  

Halil er forhindret i deltagelse, og Gry deltager i stedet.  

 

2. Opfølgning på igangværende samt kommende aktiviteter 

a. Præsentation af aktiviteter, de tre kommende måneder (Henriette) 

Aktiviteterne de sidste 3 måneder:  

Træning for kvinder – mandag  

MYOB – tirsdag 

Frokostklubben- onsdag 

Nørklecafe – Torsdag  

Derudover har der været afholdt følgende i perioden: Børnedemokrati * 2, Teater, Dans, Efterårsferie, 
Valgaften, Økonomicafe *2, Familienetværk (bowling, planetariet), VUC-dansk, Get2sport – basket og 
fodbold. 

Kommende: Efterskole oplæg.   

 

3. Følgegruppe pulje - opfølgning 

a. Opfølgning på de tildelte midler, samt aktiviteterne (alle)  

 

Der er afholdt følgende:  

Grillfest sidst i september – stort fremmøde omkring 200-300 personer.  

Familiedag – afholdt d. 22. oktober – ca. 120 voksne og børn, fokus på familiefælleskab.  



 
Nørkle caféen: Hver torsdag, der kommer ca. 5-8 personer hver gang, der er fokus på det sociale 

sammenhold, og et rum til at udfolde sine kreative aktiviteter.  

Somaliske fællesskab: Familie relationer, styrke forældre kompetencer.  

Kvinder på farten: Kontingent betaling, sociale aktiviteter.  

 

4. Nyt fra samarbejdspartner  

a. Politi (Halil) 

b. Beskæftigelse/kommune (Christine) 

Politi: Der opleves en stigning i anmeldelser vedr. fyrværkeri/kanonslag. 

Kommune: Der er besparelser i hele kommunen, og det fortsætter ind i 2023, hvor der skal spares 

yderligere. De 13 centre er lagt sammen til 9 centre. Generelt sker der meget i kommunen, og der er 

fokus på udvikling, og at finde de gode løsninger.  

 

5. Fremadrettede mødedatoer samt tider  

a. Planlægning af det næste års følgegruppemøder  

Der er planlagt møder til og med januar 2024. – Der er udsendt kalenderbookninger.  

6. Evt.  

Abdi har bedt om følgende punkter: Samarbejdsaftale med foreninger, forøgelse af 

følgegruppepuljen til 2023, samt pulje ansøgning.  

Abdi fortæller at puljegruppepuljen, hvis det er muligt, gerne skulle sættes op til næste år, således at 

flere foreninger/beboer aktiveres. Derudover drøftes mulighederne for evt. pulje ansøgninger – bl.a. 

Nordea fonden.  

Derudover drøftes muligheden for foreningers samarbejdsaftale, og evt. netværksmøder i dette forrum. 

Det aftales at til næste følgegruppemøde følges der op, på overstående punkter.  

 

 

 

 

 


