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1. Dagens tema:
”Ulighed i Sundhed” v/Signe
Udsættes da Signe har fået nyt job.

2. Orientering fra Center for Socialt Udsatte
Den 14. og 15. september afholdes DM i Ombold i Næstved. Der er forskellige
arrangementer i den forbindelse. Det fremhæves, at der kl. 16 afvikles en fodbold kamp
mellem repræsentanter for Byrådet og det lokale Ombold-hold.
Lørdag kl. 14 afvikles finale og kl. 15 uddeles præmier v/formand for Omsorgs- og
Forebyggelsesudvalget Michael Perch.
Sommerture for brugere af Varmestuen om tirsdagen; Der har bl.a. været badeture til
Karrebæksminde, gåture til Susåen, besøg på Automobilmuseet og andre udflugter.
Det opleves fortsat som et problem, at man ikke komme ind og få noget og drikke og
komme på toilettet, mens personalet og nogle af brugerne er på tur. Turene er
mulighed for at personalet kan udføre deres socialpædagogiske arbejde på en
anderledes måde. Det, som brugerrepræsentanterne i Udsatterådet anker mod, er ikke
selve turene, men at der lukkes mens andre er på tur. På nogle af turene er der så
mange interesserede, at der må trækkes lod om hvem der har mulighed for at deltage.
Nogle af brugerne synes ikke, det er rart når der er lodtrækning om, hvem der skal
med.
Fra efteråret bliver der kun ture en gang om måneden, og der vil der være åbent i
Varmestuen for de brugere der ikke har lyst til/mulighed for, at komme på tur.
Der er forslag om, at undersøge muligheden for at lave fælles tur med brugere af både
Kornbakken og Varmestuen mv. Der er mulighed for at søge om eventuelt tilskud hos
Varmestuens venner.
Den årlige sommerfest i Varmestuen, med musik er afholdt. Godt arrangement.
Besøg fra Frynseklinikken, der er Dyreværnets mobile dyreklinik. En del af brugerne
benyttede tilbuddet, og kom med deres hunde og katte. Der har efterfølgende været
talt vældig godt om dyrlægernes kompetencer, og den hjælp som man fik. Dyrlægerne
kontakter Center for Socialt Udsatte igen, næste gang de har mulighed for at komme.
Den 3. november 2018 kommer der en fodplejer til Varmestuen. Det er
sammenslutningen af danske fodplejere, der står bag initiativet, og man ser meget
frem til dagen. Hvad dagen præcist kommer til at indeholde vides ikke endnu, men det
bliver meldt ud, så snart det er planlagt. Der vil blive hængt informationer op, både på
Marskvej og i Toldbodgade, når de de endelige detaljer er på plads.
Gadeteamet er flyttet fra Marskvej til Toldbodgade, da man gerne vil styrke
samarbejdet mellem Gadeteamet, Varmestuen, Stofrådgivningen og Sygeplejeklinikken.
Det betyder også, at Gadeteamet bliver mere synligt for brugerne, da medarbejderne
nu har deres daglige gang i huset på Tolbodgade, hvor brugerne er.
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Centret har indgået samarbejde med Sundhedscenteret i et projekt der hedder ”Krop og
job”. Efter en proces med personalet, bliver der det samme tilbud til alle vores borgere,
der skulle have lyst til en sådan samtale.
Der efterlyses adgang til tilbud om motion for Kornbakkens brugere, på lige fod med
det tilbud som Marskvej og Toldbodgade har.
På Marskvej i Bofællesskabet og Forsorgshjemmet har der for nylig været afholdt
grisefest for alle beboerne. Det næste større arrangement er den 18. oktober, hvor
turen går til Tivoli for at fejre Halloween. Det er arrangementer som aktivitetsgruppen,
der er nedsat på tværs af centret står for.
I bofællesskabet arbejdes der med ”projekt cykling”, hvor medarbejderne, i samarbejde
med ældreområdet, uddannes til at kunne cykle med borgerne på en richshaw-cykel.

3. Budget 2019
Byrådet har holdt budgetseminar. Budgettet er igen i år udfordret. Der har været kigget
på forskellige muligheder for at nedbringe underskuddet. Den væsentligste årsag til
underskuddet er, at der er flere borgere der har behov for tilbud inden for området.
Forslag om, at man måske kan tænke opgaverne løst anderledes for at bruge pengene
bedre.

4. Forslag til emner til kommende møder
 Generel orientering om brug af karantæne i Varmestuen og Nødherberget.

5. Eventuelt
Brugerrepræsentant fra værestedet i Jernbanegade. Der er modtaget meddelelse om at
der pt. ikke er nogen der ønsker at indtræde i Udsatterådet
Referater mv. på Næstved Kommunes hjemmeside efterlyses. Der arbejdes på en
løsning på dette.
Netværksmøde 1. november 2018. Thomas deltager.
Kornbakken vil gerne prøve at give tilbud til ensomme med eksempelvis angst, der
mest sidder hjemme uden netværk. Det anbefales at man prøver at kontakte Sjølunds
Genbrug, om eventuelt tilskud til et projekt.

6. Næste møde er aftalt til 14. november 2018
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