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Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten 
Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen 
Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker 
 

Mødetid og sted: 

Kl. 10.00 
Fredericia 
 
Dagsorden 

1. Velkommen og præsentation af 
Bydelsmødre, Fredericia 

2. Status på Bydelsmødre i Danmark 
3. Ansøgninger til støttefonden 
4. Status på foreningsguiden 
5. Udfordringer i 2012-2013 
6. Styregruppen i 2012-2013 
7. Landsmøde 2012 
8. Kort nyt fra Landssekretariatet 
9. Planlægning af alle møder i 2012 
10.Evt. 

 

1. Kort præsentation af Bydelsmødre, Fredericia ved Louise Gyldenkrone 
 

2. Status på Bydelsmødre i Danmark 
Opstart af de nye grupper. De fleste steder går det rigtig godt med 
rekrutteringen, nogle steder har det sværere at rekruttere de kvinder.  
 
Vores indtryk er at folk lokalt tager rekruttering og opstart meget seriøst og gør 
en stor indsats for at få det til at lykkes. Desuden melder de tilbage, at de er 
meget glade for pakken og den hjælp Landsorganisationen kan yde. Vores 
udfordring er at have nok tid til at komme rundt og hjælpe i gang, da vi (Line 
og Mai-Britt) lige nu tilbyder at komme til det første modul i grunduddannelsen. 
Det tager tid, men det er også godt for os at komme ud og møde de forskellige 
grupper og se mangfoldigheden og forstå udfordringerne lokalt. 
 
Spørgsmålet er hvad grupperne får brug for i 2013, og måske allerede i 
efteråret 2013? 

 
3. Ansøgninger til Bydelsmødrenes Støttefond 

Formålet med Støttefonden er at kunne hjælpe nødlidende Bydelsmødre-
grupper i en kort overgang til en mere permanent økonomisk løsning. 
Derudover kan udvikling af fx materialer eller kurser som kan bruges af 
Bydelsmødre i hele landet også tilgodeses.  
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Styregruppen besluttede desuden at støtte netværksarrangementer, det er ikke 
umiddelbart en del af formålet, men da netværk styrker Bydelsmødrene og 
deres indsats, besluttede styregruppen at arrangementer på tværs også vil 
kunne blive imødekommet. 
 

Gennemgang af 5 ansøgninger: 
Ansøger Ansøgt beløb Bevilget beløb 
Bydelsmødrene Nørrebro 93.000 20.000 
Bydelsmødrene Nørrebro 10.000 10.000 
Netværksarrangementer 
mellem 7 Bydelsmødre-
grupper, KBH, FRB, Ishøj 

22.660 7.500 

Bydelsmødrene 
Valby/Sydhavnen 

50.000 50.000 

Bydelsmødrene 
Holstebro 

100.000 100.000 

 
Alle har modtaget svar på deres ansøgninger. 

 
4. Status på foreningsguide til Bydelsmødre 

En af måderne vi forestiller os, at Bydelsmødre-grupperne skal forankres på, er 
som forening. Vi har derfor de sidste måneder arbejdet på at samle en guide, 
som skridt for skridt viser, hvordan man stifter en forening og hvordan man 
siden arbejder som forening. 
 
Lige nu er der 4 Bydelsmødre-foreninger i Danmark. Randers, Sønderborg, 
Slagelse og Nørrebro. Der er en del flere på vej. 
 
Mange af de nye vil stifte en Bydelsmødre-forening efter endt grundkursus. Vi 
anbefaler at stifte foreningen, mens en koordinator stadig kan støtte 
Bydelsmødrene, da det er et stort skift at gå fra projekt til forening. 
 

 
5. Udfordringer 2012 ���� 2013 

a. Økonomi: I 2012 er Bydelsmødrenes Landsorganisation sikret 
økonomisk. 
 
Bydelsmødrenes Landssekretariat har fået 550.000kr fra Københavns 
kommune. Bevillingen må kun bruges på Københavnske Bydelsmødre. 
Bevillingen går til løn til koordinator, uddannelse af nye Bydelsmødre i 
København, forankring af dem dels i forening, dels tilknyttet forskellige 
steder. Udover at uddanne nye Bydelsmødre, er det også et forsøg på at 
afprøve en ny metode, hvor man centralt uddanner en gruppe 
Bydelsmødre, som så skal fungere decentralt med hjælp fra lokale 
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samarbejdspartnere, selvfølgelig med støtte fra os. Det bliver Maja, som 
er hovedkvinde på København. 
 
Bevillingen fra By, Bolig og Landdistriktsministeriet kører året ud. Vi er i 
gang med at finde midler forskellige andre steder. Vi har bl.a. sendt en 
ansøgning til Social og Integrationsministeriets Driftspulje med en 
bevilling som løber over 3 år. Den krydser vi fingrer for. Hvis det ikke 
går, er det de mere alternative veje og mere et patchwork-tæppe vi 
kommer ud i. Det arbejdes der sideløbende på. 
 

b. Forankring lokalt 
i. Fysisk: Vi arbejder med tre modeller lige nu, som vi skal have 

beskrevet mere indgående.  
Model 1: Selvstændige foreninger tilknyttet et sted 
(medborgercenter, sundhedshus, frivillighedshus etc.) 
Model 2: Foreninger tilknyttet kommunen (fx Sundhedsplejen) 
Model 3: Foreninger tilknyttet Boligsociale Helhedsplaner 
 
Indtil nu er vores erfaringer at en Bydelsmødre-forening kan være 
meget sårbar i etableringsfasen, derfor vil det være godt at finde 
steder, hvor muligheden for at bakke Bydelsmødrene og løbende 
støtte til foreningsarbejde, rekruttering, uddannelse af flere 
Bydelsmødre etc.  
 

ii. Løbende rekruttering og uddannelse af flere Bydelsmødre.  
Vi arbejder på at udvikle en model, hvor nye Bydelsmødre til 
allerede eksisterende grupper kan uddannes dels sammen med 
deres gruppe i de lokale emner (fx kommunen, sundhedsplejen, 
skolen etc), dels hvor de samles regionalt og uddannes i 
Bydelsmødrenes metoder, værdigrundlag, og andre emner, som 
giver mening at samle regionalt. Vi har ikke det fulde overblik over 
hvordan finansieringen af den model bliver, men en form for 
lokalbetaling kommer den til at indeholde.  

Fra 2013 er der ikke midler til flere nye Bydelsmødre-grupper, 
Indtil nu har vi været så heldige, at der har været midler fra 
ministerier til at opstarte Bydelsmødre. Så udover at vi skal finde 
måder at forankre de allerede eksisterende Bydelsmødre, skal vi 
finde på modeller til at opstarte nye Bydelsmødre-grupper steder, 
hvor der endnu ingen er. Og som sagt kigger vi især på 
Helhedsplanerne her.  

 
Punktet blev ikke diskuteret færdigt og tages op igen af styregruppen. 
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6. Styregruppen 2012 

Generelt er der stor tilfredshed med samarbejdet mellem sekretariatet og 
styregruppen. Styregruppen føler sig godt informeret og inddraget.  
 
Er det en styregruppe eller en ressourcegruppe? I praksis er vi endt med at 
have en styregruppe, som er begge dele. Der sidder dels nogle medlemmer, 
som er valgt af Bydelsmødrene, dels nogle fagpersoner, som ikke har 
stemmeret, men kan tilføre diskussioner mm en del faglighed. 
 
Det er meget centralt at de lokale Bydelsmødre-grupper har en stemme i 
styregruppen. Det sikrer ejerskab og dialog mellem Landsorganisationen og de 
lokale Bydelsmødre-grupper, derfor vil det også være godt til næste 
styregruppevalg at tænke i geografi og i god tid finde kandidater fra forskellige 
dele af Danmark. 
 
Udvikling af samarbejdet vil fortsætte. I slutningen af året skal samarbejdet 
mellem styregruppen, Bydelsmødrenes Landsorganisation og Fonden for Socialt 
Ansvar tages op. Eventuelle ændringer i organisering vil ligeledes tages op her. 
 

7. Landsmødet 2012 
Evalueringer fra forskellige Bydelsmødre og koordinatorer har været rimeligt 
enige: Skønt at være samlet, gode oplæg og overraskelser, men ALT for lidt tid 
til at tale sammen. 
 
Landsmødet 2012 bliver i efteråret gerne i oktober. 
Dato afhænger af hvilket sted vi kan få. 
 
Ramme:  
Kl. 11.00 – 16.00 
Indhold: 

• Hylde Bydelsmødrene (Alle skal rejse sig og klappes af) 
• Tid til erfaringsudveksling 
• Et overordnet emne som er den røde tråd gennem hele dagen.  
• Overraskelse 
• Valg til Styregruppen 

 
Andre gode idéer: 
Konkurrence: Find et motto til Bydelsmødrene 

 
8. Kort nyt fra Landssekretariatet 

a. Alle Bydelsmødre-grupper er besøgt og vi har god kontakt med de 
allerfleste. Få steder halter det.  Vi bliver kontaktet af alle med mange 
forskellige spørgsmål. Indtil videre er det mest koordinatorer vi har 
kontakt med. 
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b. Samarbejde med Fødevarestyrelsen  
I 2011 blev vi kontaktet af Fødevarestyrelsen. De havde brug for hjælp til at 
få nøglehulsmærkningen kendt blandt familier med etnisk 
minoritetsbaggrund. I 2011 blev det til to seminarer. Et i København og et i 
Århus. Begge steder en stor succes. Vi har været til evaluering med FVST og 
de er meget glade for samarbejdet.  

 
I 2012 har vi fortsat samarbejdet. Målet med samarbejdet er at udvikle 
nogle konkrete verdens-opskrifter som lever op til nøglehullet.  
I marts vil der i Politiken, Jyllandsposten og Berlingske komme et indstik om 
Nøglehullet, her vil der være et interview med en gruppe Bydelsmødre om 
hvordan de kan bruge nøglehullet i deres arbejde.  
c. Dokumentation 

Den store opgave lige nu er at få dokumenteret Bydelsmødrenes 
væsentlige indsats. Vi har MHT consult på banen, hvor især 
empowerment og frivilligdelen vil være i fokus. Derudover beder vi alle 
grupperne om tal (antal, besøg, arrangementer etc.). Vi har to 
specialestuderende og en masterstuderende, som kigger på forskellige 
aspekter af Bydelsmødrene. 
 

d. Samarbejde med TrygFonden 
Vi er blevet kontaktet af Christian Nørr fra TrygFonden som gerne vil 
hjælpe os med at synliggøre Bydelsmødrenes indsats. Vi har holdt møder 
med ham og han ser en masse spændende historier i Bydelsmødrene. Vi 
arbejder videre, men vil meget gerne hele tiden have succes-historierne 
ind til os, så vi kan bruge dem. 
 

e. Youmeshopping.dk 
Maja var på stort anlagt event. Eventen gik ud på at fortælle om CSR og 
få virksomheder og NGO’er til at mødes. Tre virksomheder er måske 
interesseret i at hjælpe os med kommunikation til mange forskellige 
målgrupper. 
 

f. Efter nedlægningen af INM er det endnu ikke faldet helt på plads, hvor vi 
havner henne. I april skulle det falde endeligt på plads. Indtil da er Jeppe 
Fisker vores kontaktperson.  
 

g. Facebook 
Husk at synes godt om Bydelsmødrenes Landsorganisation på FB  

 
 

9. Planlægning af møderne indtil marts 2012 
Forslag: 
Tirsdag d. 15. maj 2012 
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Tirsdag d. 21. august 2012  
Tirsdag d. 27. november 2012  

 

10. Eventuelt 
 
 


