
 
 

 

 

 

Referat Udsatterådet  

 

 
Der indkaldes hermed til møde i Udsatterådet i Holbæk Kommune 
 
Tid: tirsdag den 10. december 2019 kl.  16.30-18.30  
Sted: Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, møderum 0.13 i stuen     
 
Deltagere:      Leif Juhl: Kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten, Rasmus Brandstrup Larsen: 

Kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre, Ane Henriette Voss: Medusa, Jette 
Kjærsgaard: Mødrehjælpen, Jørgen Gybel Knudsen: Sind, Alexander Holzendorff, 
KOMsammen Holbæk/Ventilen 

 
Afbud:           Carsten Jørn Larsen: SAND og Kasper Lomholdt: Foreningen Sidesporet   
 
Gæst:             Lis Franciska Jensen, Boligsocialchef Lejerbo og Jens Kronborg, Integrationsrådet       
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. oktober 2019  
   Godkendt  
  

2. Godkendelse af dagsorden 
             Godkendt  
 

3. Tema: Særligt udsatte kvinder med anden etnisk baggrund i Vang-kvarteret  
 

- Oplæg og Dialog med / Lis Franciska Jensen, Boligsocialchef i Lejerbo og Jens Kronborg, som 
repræsentere de frivillige integrationsgrupper i kommunen og medlem af integrationsrådet. 
Oplæg og dialog viser at der som udgangspunkt ikke vil være tale om et særskilt punkt i 
Udsatterådets arbejdsprogram når det omhandler gruppen af udsatte etniske kvinder i Vang-
kvarteret. På baggrund af oplæggene vil et øget fokus på de mest udsatte børnefamilier og 
mulighederne for etablering af Social Økonomisk Virksomhed – kunne indgå i bilaterale 
drøftelser, f.eks. via muligheder i de beskæftigelsesrettet indsatser, og kommende 
helhedsplan for Vang-kvarteret.  

 

4. Orientering fra Formanden:  
5. -  Nyt siden sidst (dialogmøde med Socialudvalget 28.10.2019 & Høringssvar budget 2020) 
6. -  Dialogmøde den 7.1.2020 med Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse      
7. -  Repræsentation i Projektudvalget for særligt udsatte unge  



8. -  Status for etablering af 6 skæve boliger med fællesarealer  
Orientering fra formanden er taget til efterretning. Punkt 7: Det planlagte dialogmøde den 
7.1.2020 vil administrationen og formanden være ansvarlig for at udarbejde/præsentere 
Udsatterådets arbejdsprogram med forslag til konkretisering af hvilke målgrupper/antal som 
kunne være omfattet af en styrket sammenhængende indsats. Punkt 8: Der er desværre 
forsinkelse i byggeriet og dermed opførsel af 6 skæve boliger med tilhørende fællesarealer. 
        

9. Styrkelse af samarbejdet i Udsatterådet       
Oplæg fra formand og næstformand. Der er opbakning fra Udsatterådets medlemmer til at 
der arbejdes videre med konkrete initiativer for at styrke samarbejdet i Udsatterådet og 
planlægning af seminar/oplæg/temaer som kan inspirere til at Udsatterådet kan være en 
aktiv medspiller for nytænkning og udvikling af tilbud til gruppen af de mest udsatte 
borgere. Temaerne som blev berørt på mødet var: Kendskab til hinanden i Udsatterådet, 
hvad vil det sige at være frivillig, temaer: Prostitution & Social Økonomisk virksomhed.         

 
10. Eventuelt   

          På næste ordinære møde, drøfter Udsatterådet relevante foreninger som kan indtræde              
i den 7. ledige plads i Udsatterådet.   

 
  


