
 

Referat fra Udsatterådsmøde  
 

Mødedato: Den 20. april 2022 kl. 15.30 – 17.30 

 

Mødested: Nicolaiplads 6, kælderen, Mødelokale ”Det Gamle Arkiv” 

 

Mødedeltagere: 

Brian Møller Jensen, Karsten Koed, Jørn Krogh, Villy Søvndal, Birgitte Grunnet, Gülcan Güven Grud og 

Marianne Petersen. 

Øvrige deltagere: 

Sonja Hansen 

 

Afbud:  

Kim Steenberg, Tommy Engstrøm, Rikke Steppat Nielsen, Kim Henrik Olsen. 

Henning Møller udtræder og i stedet deltager Karsten Koed fremover 

 

Dagsorden 

 

Pkt. 1. Præsentationsrunde 

De fremmødte deltagere præsenterede sig selv.  

 

Pkt. 2. Godkendelse af Forretningsorden for Udsatterådet  

Gülcan redegjorde for rettelserne i forretningsordenen, herunder at støttekontaktpersonerne ikke længere 

automatisk bliver indkaldt til Udsatterådsmøderne. Brugerrepræsentanten kan dog i særlige tilfælde og 

såfremt de ønsker det, tage støttekontaktpersonen med til mødet.  

 

Pkt. 3. Valg af næstformand (vælges for 1 år ad gangen). 

Brian Møller Jensen, Tommy Engstrøm og Rikke Steppat har givet til kende, at de ønsker at stille op som 

næstformand. 

 

Idet Tommy og Rikke ikke var til stede, aftaltes det, at valget udskydes til næste møde den 23. august 

2022. Det aftaltes ligeledes, at det kun er blandt de fremmødte brugerrepræsentanter der kan vælges en 

næstformand. Er man derfor fraværende på næste møde, kan man ikke stemme eller blive valgt som 

næstformand. 

  

Til næste møde kan brugerrepræsentanterne overveje, om der ønskes en model, hvor der vælges en 

næstformand og en stedfortræder for næstformanden så der altid er en afløser, hvis der er én der ikke kan 

deltage.  

 

Pkt. 4. Oplæg omkring Hjemløshed v/Gülcan Grud 



 

Gülcan orienterede om, at Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er i gang med en kortlægning af 

hjemløseområdet i Kolding Kommune. Kortlægningen har til formål at skabe et opdateret overblik over 

hjemløsesituationen i Kolding.  

Hvor mange hjemløse har vi? Hvad kendetegner dem? Og hvor overnatter de?  

 

Karsten gjorde opmærksom på, at der er hjemløse i Marielundskoven og i glashusene/venterummene på 

banegården og i et opbevaringsskur i legeparken. 

 

Brian talte om sofasurfere som primært er unge mennesker som f.eks. ikke kan med mor og far. 

Brian foreslog, at der arbejdes på, at der tilknyttes én tovholder til en borger som sørger for kontakten til 

de instanser hos kommunen og evt. andre samarbejdspartere som borgeren er i kontakt med.  

 

Gülcan gjorde opmærksom på en lignende tovholderfunktion som er på Overmarksgården.  

 

Gülcans oplæg vedlægges sammen med referatet. Det aftaltes, at Gülcan på næste møde orienterer 

omkring resultaterne fra kortlægningen.   

 

Pkt. 5. Drøftelse af indkomne emner. 

Det aftaltes, at arbejde på, at afholde en Selvværdsdag/Udsattedag til september på Akseltorv i lighed 

med tidligere arrangementer. Det skal helst være en lørdag i september. Det undersøges med By- og 

Udviklingsforvaltningen om der kan gives tilladelse til dette.  

 

Værestederne orienteres om datoen når denne er på plads og der laves et udkast til program og tidsplads 

som drøftes på næste møde.  

 

Jul for alle afventer til 24. maj 2023.  

 

Ideer til næste møde kunne være at lave et tema omkring synliggørelse og arbejdet med ensomhed.  

 

Villy tilføjede at det kunne være spændende at drøfte Psykiatriplanen og de 19 initiativer som man 

allerede nu arbejder med i Kolding Kommune.  

 

Et punkt der også kunne være interessant at få på et Udsatterådsmøde er tandlægeordningen og evt. få 

overtandlægen Chris til at fortælle om ordningen. Der lægges op til at punktet drøftes på næste møde og 

at brugerrepræsentanterne forinden indhenter oplysninger omkring brugen af ordningen hos de brugere 

de repræsenterer.  

 

Marianne oplyste, at hun gerne vil give Rådet en orientering omkring væresteds idræt – sport for livet på 

et af de kommende møder. Vækststedet og kulturhuset har fået guld 2 gange ved det arrangement. 

 

Pkt. 6. Godkendelse af mødeplan for 2022 

 

Mødeplanen godkendtes og møderne for 2022 er:  

 



 

Tirsdag den 23. august 2022 kl. 15.30 – 17.30 

Torsdag den 17. november 2022 kl. 15.30 – 17.30 

 

Pkt. 7. Evt.  

Ingen bemærkninger. 


