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1. Godkendelse af dagsorden v/ Finn  

2. Orientering om På Banen v/ Hasse Jacobsen 

Administrationen orienterede om, at brugerne over længere tid 

ikke har benyttet tilbuddet På banen. Administrationen vil derfor 

indstille til Senior-, Social- og Sundhedsudvalget, at tilbuddet 

lukkes. Skulle der senere hen opstå behov for et lignende tilbud, 

vil administrationen arbejde for oprettelse af nyt tilbud på en 

anden matrikel. 

Rådet kvitterede for orienteringen og opfordrer til, at der i 
forbindelse med en eventuel lukning af på banen ses på en 
renovering af den blå lagune. 
 

3. Hvordan påvirker den aktuelle økonomiske krise borgere i udsatte 

positioner i Svendborg Kommune? v/ socialchef Hasse Jacobsen 

Referat 

Deltagere: Kaj Skjølstrup 
Jesper Larsen 
Finn Boye 
Carsten Lindholm 
Maria Nagel 
Line Andreasen 
Gitte Kromann Jacobsen 
Hasse Jacobsen kl. 8.30-9.00 
Dea Vittrup 
 

Afbud:  

Fraværende:  

Mødedato: 7. december 2022 kl. 8.30-11.00 
Forsorgscenter Sydfyn 
 

  

Social & Sundhed 
Administration og Udvikling 
Svinget 14 
5700 Svendborg 
 
Tlf. 40337031 
 
dea.vittrup@svendborg.dk 
www.svendborg.dk 

7. december 2022 
 
Afdeling: Administration og Udvikling 
Ref.  
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Hasse orienterede om den aktuelle situation i Svendborg 

Kommune samt hvilke muligheder administrationen har for at 

hjælpe, herunder tværgående samarbejder eksempelvis med 

boligforeningerne. 

Rådet kvitterede for orienteringen. 

4. Orientering fra formanden v/ Finn 

Svendborg Kommune skal revidere den eksisterende frivilligpolitik. 

Finn er inviteret med i en arbejdsgruppe.  

Efter inspiration fra rådets tur til Fredericia har Finn mødtes med 

formændene fra kommunens Seniorråd og Handicapråd. 

Formændene blev enige om et samarbejde i relevante sager. På 

vegne af alle rådene sender Finn en henvendelse til Hanne Klit og 

Claus Sørensen, hvori der opfordres til, at man også fra 

administrationen og politisk side samtænker rådenes arbejde. 

Desuden et ønske om bedre tidsmæssige og indholdsmæssige 

rammer for de to årlige møder med udvalget.  

5. Opfølgning på studietur og dialogmøde med Senior-, Social- og 

Sundhed v/ Finn 

Drøftet. Det aftales at fastholde rådets fokus på unge i udsatte 

positioner. 

6. Orientering om Ung under eget tag v/ Gitte 

Det 3-årige projekt permanentgøres ved årsskiftet. Rådet fik en 

generel orientering om tilbuddet.  

7. Besigtigelsestur i Svendborg v/ Finn 

Det aftales, at Dea og Gitte laver en skitse til besøgstur.  

8. Mødekalender for rådet i 2023 v/ Finn 
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Næste møde er 28. februar 2023 kl. 12-14 på Forsorgscenteret.  

9. Nyt fra forvaltningen v/ Dea 

 

- Masterplanen på det sociale område blev politisk behandlet 6. 

december https://www.svendborg.dk/dagsorden/senior-social-

og-sundhedsudvalget-06-12-2022 

- Status på rygestopkurser 

- Beslutning om boliger på Mølmarksvej 101 

https://www.svendborg.dk/dagsorden/kommunalbestyrelsen-

29-11-2022 
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