REFERAT STYREGRUPPEMØDE
6. september 2012
Mødetid: 10.15-16.00
Sted: Dalum bibliotek, Dalumvej 95, Odense
Tilstede: Gitte Larsen (formand styregruppen), Nimet Topcu (styregruppe, Tagharid
Rahmah (styregruppe), Inger Frydendal (biblioteksstyrelsen), Kirsten Fischer
(ressourceperson), Lennie Hedegaard (Ministeriet for By, bolig og landdistrikter), Line
Hillerup (Landssekretariatet), Mai-Britt Haugaard Jeppesen (Landssekretariatet)
Afbud: Rikke Skovfoged (næstformand styregruppen), Suzan Saygili (styregruppen)
Referent: Mai-Britt Haugaard Jeppesen
Dagsorden
1. Præsentation af Lennie Hedegaard fra
By og Bolig ministeriet
2. Ansøgninger til støttefonden og status
3. Landsmøde 2012
4. Kort nyt fra Landssekretariatet
5. Siden sidst - runde
6. Udfordringer i 2012-2013
7. Evt.

1. Præsentationsrunde.
2. Ansøgninger til Støttefonden og status

Formålet med Støttefonden er at kunne hjælpe nødlidende Bydelsmødregrupper 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.
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 2 ansøgninger:
Ansøger
Ansøgt beløb
Bydelsmødrene i Århus
Kvindehus
Landsorganisationen
Alle har modtaget svar på deres ansøgninger.

Bevilget beløb
110.000

50.000

100.000

90.000

Desuden blev det besluttet at reservere 25.000 kroner til støtte til transport til de
Bydelsmødre-grupper, som ikke kan skaffe midler andre steder fra.
De sidste midler skal fungere som en slags akut-kasse i fald noget skulle dukke op.
Status på StøtteFonden:
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StøtteFonden: 550.000 kr.
I alt bevilget: 535.750 kr.
Rest: 14.250,00 kr.
Bydelsmødre-gruppe
Bispebjerg
Valby
Nørrebro
Folder om ”ved død”
Netværk i KBH
Holstebro
Foreningsguide,
Landsorganisationen
Kvindehuset, Aarhus
Tørklæder til alle
Bydelsmødre,
Landsorganisationen
Reserveret til
transportstøtte
I alt

Ansøgt
bevilling
110.000
50.000
107.000
10.000
22.660
100.000
133.250

Tildelt bevilling

Udbetalt

50.000
50.000
20.000
10.000
7.500
100.000
133.250

X
X

110.000
100.000

50.000
90.000

25.000

25.000

742.910

535.750

X
X

333.250

Vi modtager snart evalueringer fra de grupper som har modtaget midler. Evalueringerne
bliver sendt ud til de nuværende styregruppemedlemmer. Det gøres fordi styregruppen
vurdere, at de som har bevilget midlerne, har den bedste mulighed for at læse og forstå
evalueringerne.
3. Landsmødet
Tilmelding: Line har lavet et tilmeldingssystem på google. Vi håber på den måde at gøre
det nemmere i år. Man kan også tilmelde sig via Facebook.
Det er gratis at deltage, men man skal selv stå for transportudgifter. Se evt. under punkt 2.
Vi holder fast i, at det koster 500,00 kr. hvis man melder afbud efter fristen. Igen i år
forklare vi at det er den lokale forkvinde eller koordinator, som skal inddrage de 500,00kr.
afbud.
Udkast til program til Landsmøde 2012
9.00 – 9.45: Indtjek
• Uddeling af navneskilt/ badge
• Inddeling i workshopgrupper
• Kaffe/te m.m.
10.00 – 10.45: Åbning af Landsmødet 2012
• Velkommen v/ styregruppens formand Gitte Larsen
• Åbning v/ folketingsmedlem Annette Vilhelmsen
• Direktør for Fonden for Socialt Ansvar, Erik Thorsted
11.00 – 11.30: Optakt til valg til styregruppen – fælles blomstertæppe
11.45 – 12.30: Valg til styregruppen
12.30 – 13.15: Frokost
13.30 – 14.30: Workshop + korte oplæg
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14.30 - 15.00: Overraskelse
15.00 - 15.45: Workshop + kort oplæg
15.45 – 16.00: Opsamling og Afslutning
Workshop:
Målet med workshoppen er at imødekomme folks ønske fra sidste år: at tale mere sammen
og udveksle flere erfaringer og viden.
• Korte Oplæg fra de lokale Bydelsmødre-grupper:
o Sønderborg om skole-samarbejde
o Bispebjerg om samarbejde med Borgerservice
o Valby om den gode samtale
o Frederiksberg om det gode samarbejde med kommunen om sundmad
o Indre Nørrebro – om at stifte en forening –
o Viborg om Bydelsmødre på Biblioteket
• Diskussion, refleksion, inspiration i mindre grupper ud fra billeder som illustrerer
oplægget.
Workshoppen bliver planlagt fuldstændig den 7. september.

Valg til styregruppen:
Gitte Larsen, formand og Tagharid Rahmah, medlem fortsætter i styregruppen. Det vil sige
7 styregruppemedlemmer og 2 suppleanter er på valg.
1. Danmark deles op 5 områder:
a. Jylland Nord (Orange)
b. Jylland Syd (Rød)
c. Fyn (grøn) – Gitte er valgt her
d. Sjælland (blå)
e. Hovedstadsområdet (hvid) – Tagharid er valgt her
2. Der skal vælges 1 repræsentant fra hvert område.
3. Alle der opstiller skal holde en kort tale på 2 minutter.
4. Alle Bydelsmødre og koordinatorer, som er medlemmer af Landsorganisationen kan
stemme.
5. Hvis der er flere end 7 der stiller op, skal der stemmes.
6. Alle får 5 stemmersedler – en til hvert område. De skriver det navn/ nummer de vil
stemme på, på stemmesedlen.
7. Stemmerne samles ind.
8. Stemmerne tælles op under frokosten.
a. De som får flest stemmer indenfor hvert område får en plads i styregruppen. De
to (6. og 7. pladsen) kommer også i styregruppen. De to som ”kommer på 8. og
9. pladsen bliver suppleanter i styregruppen.
9. Efter frokost fortælles valgresultatet og der klappes.
Det anbefales desuden at få en fordeling af Bydelsmødre og koordinatorer i
styregruppen.
Preben fra Dianavænget har meldt sig som dirigent.
4. Siden sidst
Nimet: har sagt farvel til den sidste gruppe Bydelsmødre og arbejder i stedet for et projekt
om ældre med etnisk minoritetsbaggrund i Århus.
Gitte: 26 får diplom som Bydelsmødre 17. september på Rådhuset. Bydelsmødrene
fortsætter med at mødes hver onsdag. I efteråret sættes foreningsdannelsen i gang. Flere
samarbejder med Vollsmose-Bydelsmødrene er i gang. Odense er en frikommune og der er
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forhandlinger i gang om hvorvidt det at være frivillig Bydelsmor på nogen måde kan indgå i
et aktiveringsforløb.
Tagharid: På Nørrebro handler det om at kompetenceudvikle Bydelsmødrene og hele tiden
gøre dem bedre og bedre.
Inger: præsentation af et samarbejde med Institut for Menneskerettigheder om mulighed
for at få rådgivning på medborgercentrene omkring ligebehandling. Det vil være oplagt hvis
Bydelsmødrene formidler budskabet.
Kirsten: Har afleveret en skitse til Børn og Undervisningsministeriet om kommunikation til
udsatte forældre om styrkelse af 0-3 åriges børns sproglige udvikling. Der er en pulje som
muligvis kunne bruges til dette. I gang med at undersøge mulighederne for skabe netværk
på tværs af nationalgrænser. To muligheder: A. Etablere et netværk mellem Holland,
Tyskland, Danmark + ? søge penge til det gennem Grundtvig programmet. B. Nordisk –
Tysk samarbejde.
Lennie: SIM arbejder på at finde måder at fjerne barrierer på for ledige, som gør en frivillig
indsats. Ikke alle Bydelsmødre-grupper er havnet hos MBBL. Det er projekter under Puljen
for Frivillige og 12 grupper under Puljen for Kvindeprogrammet, resten er havnet hos SIM.
Lennie sender en liste over de 12 BM-grupper hun sidder med.
5. Opgaver 2012
INM stillede krav om at styregruppen ved udgangen af 2012 skal tage stilling til, om
hvorvidt Bydelsmødrenes Landsorganisation skal fortsætte under Fonden for Socialt Ansvar
og visa versa. Der er desuden tildelt støtte til Landsorganisationen fra SIM fra 2013 til og
med 2015. Samarbejdet fortsætter.
Opgaver 2012-2013
Løbende rekruttering af nye Bydelsmødre
En stor opgave for fremtiden er at udvikle en ny model for løbende rekruttering og
uddannelse af Bydelsmødre. De fleste kan godt skaffe penge og ressourcer til at starte
Bydelsmødre op og få den første gruppe i gang. Men hvad så? Hvordan får man uddannet
nye Bydelsmødre løbende. Det er en stor udfordring, som vi skal have tænkt godt igennem.
Inger Frydendal understreger at der i Bydelsmødre i Biblioteksregi er lagt op til at den
løbende rekruttering og uddannelse vil være en naturlig del af
bibliotekernes/medborgercentrenes opgaver, når de har en Bydelsmødre-gruppe tilknyttet.
Årlige temaer
Vi bliver som landsorganisation bombarderet med gode initiativer, som forskellige partere
gerne vil have os med i. det er dejligt med den store interesse, men vi vil gerne kunne styre
det lidt mere, så de lokale grupper ikke bare oversvømmes og dermed overser alle de gode
tilbud. Vi har talt om evt. at køre tema-år. Dvs. at man skyder et tema (drengenes fremtid,
sund kost, ligestilling, tosprogethed etc.) i gang med et fagligt oplæg på et landsmøde og
en diskussion af, hvordan kan vi arbejde med det lokalt som Bydelsmødre. På den måde
kan de mange tilbud blive mere fokuserede og ikke bare forsvinde i mængden. Og på den
måde kan vi også være en bedre samarbejdspartner til fx Fødevarestyrelsen, Hjerteforening
og Ligestillingsministeriet etc.
6. Kort nyt fra Landssekretariatet
a. Rana El Hajj som hovedsageligt sidder med Natteravne, er kommet ind over
samarbejdet med Fødevarestyrelsen – vi arbejder stadig på en plan for at
indsamle opskrifter og få dem sundhedstjekket. Ikke helt på plads endnu.
b. Samarbejde med Hjerteforeningen – Hjerteforeningen vil i samarbejde med os
og Rushy Rashid (journalist og kogebogsforfatter) søge penge til en kogebog
med sunde Bydelsmødre opskrifter. Ansøgningen er udskudt. I første omgang
undersøger vi hvordan man kan samle opskrifter ind og sundhedstjekke dem via
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samarbejdet med FVST, derefter ser vi på ansøgningen igen.
c. Det går frem ad med Facebook – vi har over 100 der synes om
landsorganisationen.
d. Evalueringen: alt er samlet ind. 247 stamdataskemaer er samlet ind. 265
aktivitetsskemaer er indsamlet. Evalueringen er skrevet.
e. Smag Verden – kæmpe stor mangfoldighedsfest i København. Bydelsmødrene
deltog med egen stand, som repræsenterede alle Bydelsmødre-grupper i KBH.
Det var en stor succes og det spændende i år var at vi fik rekrutteret nogle
frivillige som gerne vil støtte Bydelsmødrene.
f.

Vi har endelig fået vores nye kontaktpersoner i By og Bolig: Lennie Hedegaard
er vores nye sagsbehandler og Mikael Lynnerup Kristensen, kontorchef for
Almene boliger, som gerne vil sidde med i følgegruppen sammen med
Københavns Kommune. På samme måde som INM var. De sidste projekter har
fået deres tilsagnsbreve, så alle projekter er i gang nu.

g. By og Bolig ministeriet har inviteret Bydelsmødrene med på Kulturnat i
ministeriet. Det glæder vi os til.
h. Samarbejde med Ligestillingsministeriet. Vi har holdt møde med Rikke Drejer fra
Ligestillingsministeriet. De vil meget gerne samarbejde med os. Til at begynde
med har de sendt os deres kursus, som de meget gerne vil rejse rundt i
Danmark med og inviteret Line og en Bydelsmor fra Herning til
rundbordsdiskussion med ministeren. Dernæst har vi kort talt om muligheden
for at lave en fælles kampagne om rettigheder.
i.

Kirsten har længe arbejdet hårdt for at finde en god måde at formidle om
tosprogethed til Bydelsmødrene, så de har noget viden og nogle gode råd de kan
give videre. Det er der kommet mange idéer og muligheder ud af. Men intet er
på plads endnu.

j.

Kirsten Fischer er i gang med at undersøge muligheden for at etablere et
europæisk netværk med andre lignende indsatser.

k. Samarbejde med TrygFonden. I samarbejde med TrygFonden er der blevet lavet
en rigtig fin lille film om Bydelsmødrene, så snart den er endeligt godkendt
sender vi den rundt. Desuden har de taget foto af en Bydelsmor, som kommer
med på en intern udstilling – flotte billeder!
l.

Foreningsguiden er færdig – den bliver præsenteret rundt omkring dette efterår.

7. Eventuelt
Intet at berette
Næste møde 27. november 2012
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