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Referat fra følgegruppemøde i Sydbyen 
 

Dato: 01.02.2023 
Tid:  Kl. 14.00 til 15.30 
Sted: Multihuset 
Til Stede: Annette, Grethe, Nicholai, Jens, Allan, Adam -ref. 
Afbud:  Chris, Jonas 

 

 Dagsorden 
 

Behandling 

1 Velkommen  
 
 

Velkommen til: 
- Grethe er tilbage i Følgegruppen, afløser Birthe. 
- Jonas er ny repræsentant for Slagelse Lokalpoliti, dog ikke til 
stede grundet uddannelse. 
 

2 Opfølgning på igangværende 

samt kommende aktiviteter 

 

Kvartalsrapport er endnu ikke klar – eftersendes til 
medlemmerne. 
Kort opsamling på udvalgte aktiviteter: 
- ”Folketingsvalg 2022” aktiviteterne var et meget positivt 
samarbejde mellem afdelingsbestyrelserne, Multihuset og 
helhedsplanen.  
Det samme gjaldt julearrangementet i Multihuset. 
- Hjerteredderkursus i uge 6. Det kniber med tilmeldinger, 
følgegruppens afdelingsbestyrelsesmedlemmer vil gerne 
forsøge at rekruttere flere deltagere. 
- Samarbejde med Dansk Folkehjælp, det undersøges pt. 
hvordan der kan samarbejdes i 2023. 
 

3 Følgegruppepuljen 
 
 

Der blev foretaget evaluering af Følgegruppepuljen. 
Evalueringen fremgår som bilag til dette referat. 
Det vides endnu ikke, om der kommer en ny pulje i 2023. 
Bestyrelsen skal evaluere pilotprojektet medio februar. 
 

4 Nyt fra følgegruppens  

medlemmer  

 

Politi (Jonas)  
Adam viderebragte følgende fra politiet: 
- Slagelse Lokalpoliti er kommet på Facebook. Følg gerne med 
på: ”Lokalpolitiet i Slagelse Kommune” 
 
Kommunale aktiviteter (Chris) 
Adam viderebragte følgende fra Slagelse Kommune: 
- Der kommer yderligere besparelser på områderne pga. den 
kommende finansiering af Arnepensionen – vi ved endnu ikke 
hvad det kommer til at betyde i praksis. 
- Flere unge er kommet af uddannelseshjælp i de 3 
helhedsplansområder og enten kommet i job, uddannelse 
eller opkvalificerende forløb mod uddannelse eller job.  
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- På beskæftigelsesområdet generelt, er der også god 
fremgang – fx er KLAPjob nr. 50 givet til en person med 
kognitive vanskeligheder d. 28. marts 2022 i Slagelse 
Kommune. KLAPjob er finansieret af socialreserven og er 
gratis for kommunerne og andre at samarbejde med.   
 
Multihuset (Jens) 
- Der er snart en ny caféløsning på plads. Der meldes ud 
allerede i kommende uge. 
 
Afdelingsbestyrelserne (afd. best. medl.) 
- I løbet af februar afholdes møder omkring ture i 2023. Man 
prioriterer i afdelingsbestyrelserne at lave fælles ture, til gavn 
for begge selskabers beboere. 
 

5 Eventuelt  

 
 

Ikke noget til Eventuelt. 
 
Kommende møder: 
- 12. april 
- 23. august 
- 08. nov. 
- 31. jan. (2024) 
 

 
 


