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Referat fra følgegruppemøde i Sydbyen 
 

Dato: 31.08.2022 
Tid:  Kl. 14.00 til 15.30 
Sted: Multihuset 
Til Stede: Annette, Grethe, Nicholai, Chris, Niels (vikar for Halil), Jens, Adam -ref. 
Afbud:  Allan 

 
 

 Dagsorden 
 

Behandling 

1 Velkommen  
 
 

- Velkommen til Chris, der afløser Rune som Slagelse 
Kommunes repræsentant i Følgegruppen.  
- Helle er udtrådt af bestyrelsen i SB og træder derfor også ud 
af Følgegruppen. Annette melder tilbage, når en ny 
repræsentant er fundet.  
 

2 Opfølgning på igangværende 

samt kommende aktiviteter 

 

Nyheder fra helhedsplanens aktiviteter (Adam): 
Info som supplement til fremsendt kvartalsrapport. 
- Aktiviteter er i normal drift efter sommerferien, Åben 
rådgivning med Jobcenter, UU, Fritidsjob, beboervejledning 
kører planmæssigt hver uge, både med ”drop-in” besøg fra 
beboere og med beboere, der laver en aftale på forhånd. 
- Hen over sommeren har der bl.a. været afholdt 
Hjerteredderkursus med god succes. Opfordring fra 
Følgegruppen til, at det gentages.  
- VUC-forløbet er afsluttet op til sommerferien. Det kan 
genstartes, såfremt der er beboere nok til et fuldt hold. Det 
var der ikke i første ”runde” og derfor opstarter VUC ikke nyt 
hold pr. automatik. 
- I samarbejde med Ungdomsskolen blev der i løbet af 
sommeren udbudt to undervisningshold i Sydbyen som 
”teaser” til de ordinære hold på Ungdomsskolen. Der kom dog 
ikke nok tilmeldinger til oprettelse af holdene.   
- Der blev desuden udbudt særlige NEM-ID/MIT-ID 
vejledningsdage i samarbejde med Økonomirådgivningen i 
løbet af sommeren. Der var dog ingen søgning til tilbuddet fra 
beboerne.  
- Ferielejren for børnefamilier på overførselsindkomst, i 
samarbejde med Dansk Folkehjælp, var en stor succes. Anette 
melder desuden, at det var en meget positiv oplevelse at være 
frivillig på turen. 
Via dette samarbejde med Dansk Folkehjælp, kan vi i 
FamilieNet forløbet pt. tilbyde en tur til Planetariet for 
børnefamilier – opslag er ude i opgangene. 
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- Der er planer om endnu et samarbejde med 
Økonomirådgivningen, ”Få et servicetjek af din økonomi”, et 
tilbud til beboere mhp. at sikre, at alle er bedst muligt rustet 
til de stigende energi- og forbrugspriser.  
 

3 Følgegruppens møde med 

bestyrelsen 

- Kort fælles drøftelse af det kommende møde med 
bestyrelsen for helhedsplanen, gennemgang af dagsorden mv. 

4 Følgegruppepuljen 
 
 

Status på bevillinger: 
Ansøgning om ”Coffin Club”. 
 – Ove deltog ved Følgegruppemøde og uddybede sine tanker 
om projektet. Næste skridt er udarbejdelse af 
flyer/infomateriale, så der kan rekrutteres til en 
arbejdsgruppe, som kan arbejde videre med at planlægge et 
egentligt forløb.  
Jens har tilbudt sin hjælp ift. udarbejdelse af flyer.  
Chris vil gerne undersøge, om der er nogen forskning på feltet, 
der kan understøtte udviklingen af projektet. 
 
Ansøgning om ”Banko”. 
- Der afholdes banko 29. september. Opslag kommer ud i 
opgangene 01.09.22.  
Annette melder sig som ”opråber”. 
 
Ansøgning om ”Multikulturel maddag”. 
- Da projektet er afhængig af et samarbejde med caféen i 
Multihuset, afventes pt. afklaring af caféens fremtid. 
 
- Det blev desuden besluttet, at der igangsættes en ny 
ansøgningsrunde, som skal behandles på et ekstraordinært 
Følgegruppemøde.  
Adam indkalder mv. 
 

5 Nyt fra følgegruppens  

medlemmer  

 

Politi (Niels) 
- Sydbyen betragtes fortsat som et meget roligt område.  
Der er ikke noget særligt at bemærke i døgnrapporter mv. 
  
Kommunale aktiviteter (Chris) 
- Det er fortsat ikke helt afklaret, hvordan den kommunale 
sparerunde kommer til at påvirke enkelte indsatser. Risiko for, 
at det kan påvirke antallet/udvalget af tilbud i 
beskæftigelsesindsatsen. 
 
Multihuset (Jens) 
- Gode møder/workshops med Sparringsgruppen.  
- Mange aktiviteter i den kommende tid, se kalenderopslag. 
- Opstart af Unge-projekt primo oktober, der formentlig 
indebærer, at noget åbningstid i Multihuset bliver reserveret 
til u.18 gruppen. 
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Afdelingsbestyrelserne (afd. best. medl.) 
- FOB afd. har afholdt en meget vellykket BonBon Land tur. 
- SB afd. har planer om ”spontane” snobrødsaftener eller 
lignende i samarbejde med Multihuset.  
 

6 Eventuelt  

 
 

Mødedatoer for resten af 2022: 

- 05. september – møde med best. 
- 23. november 
 
Nye mødedatoer for 2023: 
Sendes så snart nye datoer for bestyrelsens møder er 
vedtaget (sker formentlig i næste uge), så Følgegruppens 
datoer kan følge samme rytme. 
 
 
 
 
 

 


