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Referat fra følgegruppemøde i Sydbyen 
 

Dato: 23.11.2022 
Tid:  Kl. 14.00 til 15.30 
Sted: Multihuset 
Til Stede: Annette, Birthe, Nicholai, Jens, Adam -ref. 
Afbud:  Elisabeth, Allan, Chris, Niels (vikar for Halil) 

 
 

 Dagsorden 
 

Behandling 

1 Velkommen  
 
 

- Velkommen til Birthe, ny repræsentant for FOB afd. best. 
- Grethe er i samme forbindelse udtrådt af Følgegruppen. 
- Niels udtræder af Følgegruppen, da han går på pension. 
Adam kontakter politiet mhp. at finde en afløser til 
Følgegruppen. 
 

2 Opfølgning på igangværende 

samt kommende aktiviteter 

 

Nyheder fra helhedsplanens aktiviteter (Adam): 
Info som supplement til nyeste kvartalsrapport, der 
eftersendes, så snart den er klar.  
 
- Der er afholdt endnu en omgang af ”Økonomitjek” i 
samarbejde med Økonomirådgivningen. Dog med meget 
begrænset tilslutning fra beboerne. 
- Sidste aktivitet ifm. Dansk Folkehjælp samarbejdet 
FamilieNet, er afholdt. Det var en tur til Fun ’n Bowl med flere 
deltagende familier fra Sydbyen.  
Vi afventer pt. nyt fra Dansk Folkehjælp ift., om forløbene kan 
fortsættes i 2023. 
- På opfordring fra Følgegruppen er der taget kontakt til 
Hjerteforeningen mhp. at gentage Hjerteredderkursus.  
Der er mulighed herfor, dog tidligst til februar.  
Adam og Jens følger op ift. praktisk planlægning. 
- Der er blevet forespurgt til, hvorvidt helhedsplanen kan være 
del af, og bidrage til, det julearrangement, som  
Sparringsgruppen og Multihuset er ved at planlægge.  
Adam har undersøgt mulighederne.  
Helhedsplanen kan godt indtræde i samarbejdet.  
Jens og Adam aftaler nærmere om det økonomiske/praktiske 
ifm. arrangementet. 
- Nicholai har rekrutteret nogle unge til Multihusets 
mandagsaktiviteter for unge.  
Han koordinerer deres deltagelse med Yavuz, der er tovholder 
på aktiviteten. 
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3 Følgegruppepuljen 
 
 

Status på bevillinger: 
Ansøgning om ”Coffin Club”. 
 - ”Krukkeklubben” er en velfungerende aktivitet. Man mødes 
ugentligt og der er pt. 8 deltagere. Aktiviteten går dog på 
juleferie nu.  
Fælles drøftelse af, hvordan det håndteres, at regnskabet for 
Følgegruppepuljen lukkes ved udgangen af 2022, men selve 
aktiviteten skal fortsætte i 2023.  
Adam undersøger mulighederne og melder tilbage til Ove 
(tovholder). 
 
Ansøgning om ”Banko”. 
- Der afholdes julebanko 08. december. Tovholder er fortsat 
Majbritt, assisteret af Annette. Der er ”udsolgt” til 
arrangementet (gratis deltagelse). 
 
Ansøgning om ”Multikulturel maddag”. 
- Da projektet er afhængig af et samarbejde med caféen i 
Multihuset, er det fortsat på ”standby”, mens der afventes en 
ny caféløsning i Sydbyen.  
Adam gør opmærksom på, at såfremt aktiviteten ikke når at 
blive afviklet inden 31. december 2022, bortfalder bevillingen. 
 
Evaluering mv. 
- På næste Følgegruppemøde, 01. februar 2023, vil 
Følgegruppepuljen blive evalueret. 
Både bevillingsmodtagere og Følgegruppemedlemmer vil få 
mulighed for at komme med deres erfaringer og anbefalinger 
ifm. evalueringen.  
- Det er pt. uvist, om der kommer en ny pulje i 2023. 
Puljen i 2022 har været et forsøg. Bestyrelsen vil drøfte og 
tage stilling til evt. ny pulje i begyndelsen af 2023, bl.a. på 
baggrund af evalueringerne. 
 

4 Nyt fra følgegruppens  

medlemmer  

 

Politi (Niels) 
- Ikke til stede. 
  
Kommunale aktiviteter (Chris) 
- Ikke til stede. 
 
Multihuset (Jens) 
- Der afholdes et julearrangement 11. dec. i samarbejde med 
Sparringsgruppen og helhedsplanen (se pkt. 2). 
- Der er pt. Ikke noget nyt vedr. ny løsning for 
køkkenet/caféen. 
- Der er indkøbt ny projektor til huset. 
- Der afholdes ”fodbold-hygge” under VM. Kampe i husets 
åbningstid vises som ugp. på tv’et i caféen. 
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- Der blev afholdt en hyggelig fællesspisning for beboere i 
Multihuset d. 16. nov. som ”erstatning” for Mortens Aften 
arrangement.  
- Næste møde i Multihusets Sparringsgruppe (ikke 
Følgegruppen) er 5. dec. 
 
Afdelingsbestyrelserne (afd. best. medl.) 
FOB:  
- Der er ifm. med valg sket lidt omrokeringer i FOBs bestyrelse, 
hvilket også har betydet udskiftning af repræsentanter i 
Følgegruppe og Sparringsgruppe. 
- Spørgsmålet om ladestandere til el-biler blev behandlet på 
beboermøde. Der kommer 2 standere med to ladepladser 
hver, i alt 4 pladser. 
 
SB: 
- Ikke noget nyt fra SB. 
 

5 Eventuelt  

 
 

- Der er kommet en forespørgsel fra beboere til FOBs 
afdelingsbestyrelse om muligheden for et Eid arrangement i 
Multihuset i 2023.  
Det er en dialog, der skal tages med Multihuset (Jens), hvis 
der er en gruppe frivillige beboere, der vil drive aktiviteten. 
Nicholai videreformidler budskabet til beboerne. 
 
Mødedatoer for 2023: 

- 01. februar  
- 25. april 
- 05. september 
- 21. november 
 

 


