
 
 

Følgegruppemøde - Motalavej 

Tid: 9. januar 2023 kl. 18.30 

Sted: Kvarterhuset 

Mødeleder: Marie 

Deltagere: Evy, Halil, Allan og Marie  Afbud: Jeanette og Dorte 

Emne for mødet  

Behov for aktiviteter – set i et beboerperspektiv 

Referat: 

1. Velkomst (5 min) 

 

2. Orientering fra Kvarterhusbestyrelsen (20 min) 

a. Nye tiltag  

- Arbejde med ændring af vedtægter for kvarterhuset, samt renovering og oprydning i 

huset.  Huset skal gøres mere indbydende, når man kommer som gæst.  

- Evy, Jeanette, Palle og Sofie sidder i Kvarterhusbestyrelsen. Der er valgt en ny 

repræsentant fra afdeling 21.  

b. Kommende aktiviteter og samarbejde på tværs 

- Fastelavn. Kvarterhusbestyrelsen har en køreplan for fastelavn og vil gerne samarbejde 

omkring afholdelse. Evy og Dorte aftaler nærmere.   

- Fællesspisninger i forbindelse medet foredrag –  Buffet fællesspisning drøftet med 

Jens. Muligt at garantere et minimum af kuverter.    

- Påskearrangement med æggeløb, påskepynt osv…  

- Naturligt med tættere samarbejde med Kvarterhusbestyrelsen, da de store 

arrangementer kræver mange frivillige hænder.   

- Reception for Ebbe den 1.2.23 kl. 16 på Klarskovgård 

- Fortsat møder den sidste torsdag hver måned.  

  

3. Behov for målrettede beboeraktiviteter ud fra aktuelle behov (30 min) 

a. Tendenser som fylder – Ro herude pt. Rolig nytårsaften. Politiets strategi virker hernede -  

Slagelse har været hårdere ramt.  

b. Politiet bruger meget tid i området til fods og bliver en del af lokalområdet – og er værdsat 

hos langt de fleste beboere. Der er 12 betjente med fast base på lokalstationen.  

c. Der arbejdes ud fra et lovgrundlag så man kan ikke fjerne de unge, som hænger ud – uden 

god grund. Anmeldelse er vejen frem og besværliggøre det for dem, der gør 

uhensigtsmæssigt ophold.    

d. OBS på at oplyse politiet når der er uro dernede. Fælles indsats fra alle parter – der hvor 

der kan gøres noget.  

e. Lokalpolitiet er kommet på FB – lokalpolitiet slagelse kommune 

 

4. Opstart og opfølgning på igangværende samt kommende aktiviteter (15 min) 



 
a. Præsentation af nuværende og kommende aktiviteter (Marie) – Danskundervisning i 

samarbejde med sprogskolen, Up2U forløb for unge som er uden uddannelsestilbud. Der er 

24 unge fra området som er uden tilbud – men kan være i andre tilbud. Nytårskur for 

ukrainske familier den 22. januar i samarbejde med Halsskov Kirke.  

b. Orientering om samarbejde med Kvindeforum (Marie) 

Der er udarbejdet årshjul for fælles aktiviteter.  

Årshjul for 2023 sendes til Evy og gennemgås på Kvartehusbestyrelsen møde med henblik på 

samarbejde.  

5. Status på følgegruppepuljen (15 min) 

(se bilag) 

 

6. Fremadrettede møder samt mulighed for Ad Hoc deltagere (5 min). Mandage fra 16.30 og frem… 

Måske flere beboere fra afdelingsbestyrelserne eller beboere der aktivt tager del i 

aktiviteter/område.  

Marie indkalder til næste møde.  

 

7. Evt. (5min) 

 

I forhold til de ukrainske familier, har jobcentret tidligere sørget for tolk til BoligKorsør.   

Allan udtaget til et ekspertudgang som 1 uf af 5 i DK til politisk vejledning om fritidsjob.  

Præsentation af årsrapport på næste møde.  

 

 

 


