
 
 

Referat fra møde i Udsatterådet 

Dato: 22.8.2022 

Tid: kl. 16.00 – 18.00 

Sted: Apotekerhaven 102, 4300 Holbæk 

Deltagere:  
• Karen Thestrup Clausen: Kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten 

• Rasmus Brandstrup Larsen: Kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre 

• Mette Meldgaard: Medusa 

• Maj-Britt Dyreborg Eschen: Mødrehjælpen 

• Anne-Grete Houmøller: Sind 

• Kasper Lomholdt: Foreningen Sidesporet 

• Helle Kjeldgaard Madsen: SAND  

• Susanne Lodberg: Kirkens Korshær 

• Stine Welent Andersen: Home Start Nordvestsjælland 

• Rie Lindekrans: Konsulent, Staben, SIOU 

 

Afbud: Tine Michael-Lindhard 

 

Dagsorden: 

 

Fra kl. 17-18: ordinært møde 

 

Godkendelse af dagsorden 
 

Indhold: 
Godkendelse af dagsorden 
 

Referat 
Godkendt 

Lejerbo og Holbæk Kommune introducerer til Startbo-samarbejdet-kl. 16-17. 

Indhold: 
Rie Maden fra Lejerbo og Lotte Vandel fra Ungeindsatsen i Holbæk Kommune introducerer til 
det boligsociale samarbejde (STARTBO) i Apotekerhaven og Slotsparken. 
Dialog samt rundvisning i området. 

Referat 
Lotte og Rie M. gav en rigtig god introduktion til STARTBO-samarbejdet – oplægget blev uddelt. 
Derefter dialog.  
Lejerbo vil gerne invitere udsatterådets organisationer til at holde oplæg/aktiviteter i 
fælleshuset i Apotekerhaven. Kan koordineres med Rie Madsen.  



 
 

 

Godkendelse af referat  
 

Indhold: 
Godkendelse af referat fra mødet d. 20.6.2022 
 

Referat 
Godkendt 

 

 

Præsentationsrunde  

Indhold: 
Vi skal byde velkommen til Anne-Grete Houmøller, ny repræsentant for SIND. 
 

Referat 
Stort velkommen til Anne-Grete Houmøller. Udsatterådet er nu fuldt bemandet for periode 
2022-2025. 

 

Orientering fra Stine 

Indhold: 

• Kaffe-Karma 

• Idé : studietur til Odense eller anden kommune, der arbejder med Housing First. 

• Borgermøde om budget 2023: Mandag d. 29/8 kl. 19 på Rotationen, Holbæk.  
 

Referat 
Stine orienterer: 

• Kaffe-Karma har fået besked fra kerneområdet AUBO (Arbejdsmarked, Uddannelse og 
Borgerservice) at man ikke er interesseret i at indgå kontrakt ift. beskæftigelsestilbud. 

Udsatterådet drøfter hvorvidt man skal invitere det politiske udvalg Beskæftigelse, Uddannelse 
og Erhverv til et dialogmøde om social-økonomiske virksomheder samt beskæftigelse til udsatte, 
mere overordnet, ligesom Udsatterådet havde dialogmøde med Socialudvalget om Housing 
First. Aftale: på et kommende møde har vi i udsatterådet et tema om beskæftigelse på særlige 
vilkår – evt. med oplæg udefra. Derefter kan det være et punkt på et dialogmøde med begge de 
ovennævnte udvalg.  

• Studietur til Odense i foråret 2023 er en god idé. Aftale: En arbejdsgruppe bestående af 
Stine, Susanne og Kasper planlægger en tur.  

• 29/8 Borgermøde om budget: Stine deltager, men flere er velkomne.  
 

 

Eventuelt 

Indhold: 



 
 

• Orientering om Regionens Udsatteråd – Susanne. 

• Aftale om møde med forpersonsskabet og arbejdsgruppe ift. planlægning af møde med 
SIOU´s strategiske ledelse – Mette.  

 
 

Referat 

• Regionens Udsatteråd: Susanne skal til første møde 5. oktober. Deltagerliste udsendes til 
medlemmerne. 

• Møde med SIOUS ledere og udsatterådet er d. 20. september. Arbejdsgruppen har en 
foreløbig dagsorden med overskrifterne: 

o Præsentation  
o Udsatterådets målgruppe og arbejdsområder – præsentation ? 
o Brainstorm på målgrupper vi kan gøre det bedre/anderledes for. 
o Brainstorm på hvilke tilbud vi kan gøre bedre/anderledes i et samarbejde. 
o Aftaler om næste skridt ? 

Rie indkalder Mette, Stine og Susanne til et virtuelt møde omking konkret metode,  
afklarer dagsorden med Tine inden.  

• Susanne spørger om der er en strategi i SIOU ift. fondssøgninger. Rie undersøger og 
vender tilbage med svar på næste møde.  

 


