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Mødedeltagere
Robert Hansen
Kurt Andersen
Rene Larsen
Dusan Jovanovic
Kirsten Devantier
Jette Frost Andersen
Rene Nielsen
Fraværende
Troels Permin
Carl-Christian Nielsen
Susanne Litta Nielsen
Susanne Jørgensen

Referent
Keth Taarnby
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1. Drikkested – status.
Det forslag til placering af drikkeskur der blev præsenteret på sidste møde, kan ikke benyttes.
Der arbejdes videre med at finde et egnet sted. Troels anmodes om, at arbejde videre
sammen med Havnen, for at finde et andet egnet sted.
2. Hjemløse-dag 2016
På sidste møde blev det aftalt at der skulle fremlægges forslag til datoer, samt at der skulle
fremlægges forskellige emner til dagen.
Gl. Ridehus er reserveret den 7. maj 2016.
Indtil videre har der været kontakt til Kirkens Korshær om at medvirke.
Der er forslag om:
a) at Carsten Rasmussen skal spørges om han vil spille
b) Foredrag ved for eksempel repræsentanter fra Hus Forbi
c) Forslag om samarbejde med Varmestuens Venner om et evt. tilskud
d) Robert undersøger muligheder for evt. udstillere
e) Robert og Rene N. taler med Lise på Varmestuen.
f) Kurt skal til hovedbestyrelsesmøde i SAND og vil tale om projektet der.
g) Det undersøges om der kan sponsoreres mad.
Status på næste møde.

3. Orientering om arbejdet med den kommende udsatte-politik.
Har været behandlet på Omsorgsudvalgets møde den 11. august 2015

Dagsordenspunkt
Udsattepolitik - politisk repræsentation behandlet på mødet 11 august 2015 kldocx.pdf

En konsulent er i gang med det indledende arbejde. Udsatterådet vil blive inviteret til at
deltage i arbejdet med at udforme en politik. Der skal bl.a. drøftes hvad definitionen er på de
forskellige begreber. Hvad forstås ved f.eks. at være socialt udsat.
Jette har møde med konsulenten 2.9. 2015.

4. Orientering om budget 2016
I budgetoplægget for 2016 har der ikke været lagt op til besparelse på Handicapområdet, men
der er en opsparet budgetoverskridelse. Denne budgetoverskridelse prøver man at få
eftergivet. Det afventes hvad der aftales politisk.
Byrådet har været til budget-seminar, og efterfølgende har der været forhandlinger mellem
partierne. Der forventes en aftale snart.
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5. Orientering om unge på forsorgshjemmet
De sidste 2-3 år har der været en stigning blandt helt unge (18-25 årige) der har henvendt sig
på forsorgshjemmet. Det er ikke hensigtsmæssigt, at de unge bor på forsorgshjemmene for
længe.
Der er etableret 11 pladser i Kindhestegade, hvor der er fokus på at hjælpe de unge videre til
egen bolig, hjælp til at komme i job/uddannelse og hjælp til at komme ud af et eventuelt
misbrug. SAND har fokus på samme indsats for de unge.

Næste møde i Udsatterådet er den 18. november 2015.
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