
Beretning 2019 - 2020

Vi afholdt den stiftende generalforsamling d. 19. 
august 2019 i Frivilligcentret med deltagelse af 
Birgitte Amundsen, Jørgen Gundlach, Lene Brandt 
Jeppesen, Line Traugott, Kim Tverskov, Gitte 
Haslebo, Ove Lund, Frederik Dehlholm, Karen 
Bønløkke Braad, Elizabeth Kristensen, Peter Uldall 

Det konstituerende bestyrelsesmøde blev afholdt søndag d. 25. august 2019. Fra venstre: Kim Tverskov 
(næstformand), May Olofsson, Gitte Wezelenburg (kasserer), Gitte Haslebo (formand), Ove Lund, Line 
Traugott (suppleant).

og May Olofsson. Vedtægterne blev vedtaget, og 
følgende blev valgt til bestyrelsen: Gitte Haslebo, 
Ove Lund, Kim Tverskov, May Olofsson og Gitte 
Wezelenburg, samt Line Traugott som suppleant.

Birgitte Amundsen blev valgt som revisor.
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Gentofte, januar 2021



Forhistorien

Det forberedende arbejde med at drøfte 
idégrundlag for en socialpolitisk tænketank 
i Gentofte fandt sted hen over sommeren og 
efteråret 2018, hvor vi afholdt en række møder 
og samtalesaloner om socialpolitik.

Efter grundig research på undersøgelser og sta-
tistik om udviklingen i fattigdom og ulighed i 
forskellige livsvilkår både nationalt og i Gentof-
te kommune udarbejdede vi et Arbejdsgrund-
lag på to sider og et Dokumentationspapir på 9 
sider med referencer. Dette papir blev færdig-
gjort i oktober 2018.

I foråret 2019 tog vi navneforandring til Social-
politisk Forum i Gentofte.

Efter mange drøftelser af fordele og ulemper 
ved at etablere os som en forening besluttede vi 
i foråret 2019, at vi var nødt til at blive en for-
ening, fordi det er forudsætningen for at kunne 
søge penge i kommunen og i fonde.

Vi indkaldte derfor til en stiftende generalfor-
samling, der blev afholdt d. 25. august 2019. 

Herefter kunne vi blive registreret i Erhvervs-
styrelsen, hvor vi har fået CVR nummeret: 
40767037.

Med de formelle papirer i orden og et CVR 
nummer kunne vi gå i gang med at få oprettet 
en bankkonto. Det skulle vise sig overrasken-
de svært, da banker generelt kun ser en lille 
forening med få penge som tidskrævende og 
besværlig. Efter mange ugers indsats og kon-
takt med forskellige banker lykkedes det at 
overtale Skjern Bank til at oprette en konto.
Den 11. oktober 2019 var foreningen den lyk-
kelige indehaver af en bankkonto, hvorefter 
det blev muligt at melde sig ind.

Og det blev muligt at søge om penge. For-
eningen har søgt om penge i Veluxfonden, 
ISOBRO, samt udviklings- og opstartspenge i 
Gentofte Kommune, bl.a. § 18 midler til bisid-
derordningen. 

Det var vores plan at afholde den næste gene-
ralforsamling i foråret 2020, men den udsatte 
vi på ubestemt tid på grund af Corona.

Det stiftende bestyrelsesmøde blev afholdt i Oves hyggelige gårdhave i Ordrup.
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Bisidderordning

Vi udarbejdede en ansøgning til Veluxfonden og fik 
bevilliget 40.000 kr. Vores projektperiode var fra 
juni 2019 – 30. april 2020.

Rekruttering af borgere, der gerne ville fungere 
som frivillige bisiddere, skete i foråret 2019. 10 per-
soner deltog i et kursus i bisidderrollen i juni 2019. 
Underviseren var Malene Sønderskov fra Center 
for God Forvaltning, der havde gennemført flere 
tilsvarende kurser for Center for Frivilligt Socialt 
Arbejde.

Kurset indeholdt dels en gennemgang af den rele-

Som inspiration til udvikling af bisidderordningen 
har bisidderne løbende haft kontakt til tilsvarende 
bisidderordninger i Odense og Næstved kommune.

En af de store opgaver har været at formidle in-
formationer om bisidderordningen til borgere i 
Gentofte kommune. Design og trykning af bisidder-
kort har været et vigtigt skridt til at kunne sprede 
informationer til borgere i kommunen. 

vante lovgivning, dels en belysning af de kommuni-
kationsudfordringer, som en bisidder kan komme 
ud for, samt redskaber til at håndtere disse. Efter 
kurset etablerede vi en bisiddergruppe, der har 
holdt møder d. 19.08, 23.09 og 11.11 i 2019 og d. 
03.02 i 2020. Et planlagt møde d. 18.03.20 aflyste 
vi på grund af Corona. 

Møderne er også blevet brugt til at udveksle er-
faringer fra de forskellige bisidderopgaver, til at 
udarbejde de nødvendige papirer og til at drøfte en 
strategi for formidlingen af informationer til bor-
gerne om bisidderordningen.

Bisidderkortet blev trykt i 3.000 eksemplarer og 
uddelt på biblioteker, i kirker, i Jobcentret, Frivil-
ligcentret og i postkasser i alment boligbyggeri. 

For at nå ud ad forskellige kanaler har vi haft syv 
annoncer i Villabyerne, som mange borgere har 
lagt mærke til. Annonceringen har været under-
støttet af en artikel i Villabyerne i juni 2019, samt 
læserbreve i Villabyerne, fx d. 8. oktober: ’En 

Via deltagelse i bisidderkurset i Byens Hus blev vi klædt på til at gå igang med at løse bisidderopgaver. 
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udstrakt hånd’ og d. 30. 
okt. 2019: ’En udstrakt 
hånd – også til Ældre-
sagen’.

På bisidderkortet 
fremgår mailadresse 
og telefonnummer til 
bisidderordningen. 
Telefonen er indkøbt via 
midler fra Veluxfonden. 
Telefonnummeret er 31 
205073.

enkeltydelse, integrationsydelse, i job med løntil-
skud og handikappet pensionist. Den afsluttende 
rapport til Veluxfonden blev indleveret d. 30. april 
2020 og godkendt af Veluxfonden. Efter afrappor-
teringen har vi haft 4 bisidderopgaver. 

Bisidderne har i projektperioden arbejdet med 15 
bisidderopgaver. Alle borgere havde sociale sager i 
Gentofte Kommune og var ved henvendelsen til bi-
sidderne førtidspensionsansøger, førtidspensionist, 
i arbejdsprøvning, på sygedagpenge, ansøgere om 

Bisidderrkortet er 
bl.a. blevet lagt på 
biblioteker og er ble-
vet omdelt  i nogle 
etageejendomme, 
bl.a. i Mosegårs-
parken. Men det har 
ikke været muligt 
at få kommunen til 
at anbefale brug af 
kortet i de kommu-
nale forvaltninger.

Temamøder i Byens Hus

Vi har i 2019 og i 2020 afholdt en række temamø-
der om socialpolitik med overskriften ”Skal Gentof-
te Kommune udvikle en socialpolitik?” Temamø-
derne er blevet forberedt af en arbejdsgruppe 
bestående af Elizabeth, Line, Kim, Ove og Karen. 
Forberedelsesgruppen har gennemført diskussi-
oner om socialpolitik, bl.a. om begrebet ”social 
bæredygtighed”, og hvad vi forstår ved en ”socialt 
bæredygtig kommune?”

Møderne blev så vidt muligt bygget op således, at 
der 1. Først kom et oplæg fra en forsker om temaet i 
forhold til hele Danmark. 2. Dernæst et oplæg med 
fokus på udfordringerne i Gentofte. 3. Og til sidst et 
inspirationsoplæg fra en anden kommune, som har 
relevante bud på, hvordan man løser problemet. 
Møderne blev arrangeret i samarbejde med Social-
politisk Forening Hovedstaden. 
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Det første temamøde, der blev afholdt d. 21. no-
vember 2019, handlede om fattigdom og ulighed i 
Danmark og i Gentofte. Her var der oplæg af Sune 
Caspersen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 
Andreas Sebastian Weidinger, næstformand i 
socialudvalget i Gentofte kommune og Peter Juul, 
formand for Københavns kommunes Udsatteråd.

Det andet møde, der blev afholdt d. 5. december 
2019, handlede om ulighed og retssikkerhed. Der 
var oplæg fra Kim Tverskov, næstformand i Social-
politisk Forum, der gennemgik en national under-
søgelse, Gitte Haslebo, formand i Socialpolitisk 
Forum, der fortalte om retssikkerheden for sårbare 
og udsatte grupper, samt Preben Rohde, borger-
rådgiver i Gladsaxe kommune. 

Næste møderunde, som blev planlagt til foråret 



2020 fokuserede på fysisk handicappede i Gentofte 
med oplæg fra forsker i socialt arbejde Claus Bryg-
ger Jacobi, medlem af Handicaprådet i Gentofte, 
Hans Rasmussen, samt chefkonsulent fra Danske 
Handicaporganisationer, Linda Kilskou Bendix. 

Desuden blev der planlagt et møde om ulighed i 
sundhed med oplæg af strategisk leder, Statens 
Institut for Folkesundhed, Thora Majlund Kjærulff, 
næstformand, Socialudvalget i Gentofte, Andreas 
Weidinger (C), samt et oplæg af Karen Karlsson 
Eriksen, Kommunernes Landsforening/Center for 
forebyggelse i praksis. Men Corona overhalede os 
med nedlukning af Danmark, hvorfor vi måtte afly-
se eller udskyde møderne.   
 
Vi håbede på, at der var styr på Coronasmitten og 
planlagde derfor tre temamøder i efteråret 2020. Vi 

Til temamøderne inviterede vi forskere, praktikere og medlemmer af Kommunalbestyrelsen i Gentofte.

planlagde et temamøde d. 15.09.20202 om ”Coro-
na – en social krise eller en social mulighed?” med 
forsker og forkvinde for Rådet for Etniske Minori-
teter: Halima El Abassi og formand for Erhvervs-, 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Gentofte, 
Søren Heisel.  

Dette måtte desværre udsættes på grund af Corona.
D. 20. oktober 2020 blev der afholdt et temamøde 
om børne- og familiepolitik på vej til en ny lovgiv-
ning om ”Barnets Lov” med Per Schultz Jørgensen, 
tidligere formand for Børnerådet som oplægshol-
der, og Gitte Haslebo, der er medstifter af Akti-
onsgruppen for Børns Velfærd og formand for 
Socialpolitisk Forum i Gentofte. Hun holdt oplæg 
om underretningssystemets betydning for børn og 
familiers retssikkerhed og trivsel. Dette møde kun-
ne afholdes som fysisk møde.
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Der var stor interesse for temamøderne i 2019, inden corona begrænsede mødevirksomheden. 



Det andet møde blev afholdt som Zoommøde den 
10. november, 2020. Det handlede om ”Ulighed 
i sundhed”. Der var oplæg fra Thora Majlund 
Kjærulff fra Statens Institut for Folkesundhed og 
Bente Frimodt-Møller, formand for Ældre-, Social- 
og Sundhedsudvalget i Gentofte.

På de to møder i efteråret 2019 deltog der mellem 
30 – 40 personer pr. møde, mens mødedeltagelsen 
under Corona-epidemien faldt til mellem 10 – 18 
personer. 

Nogle møder blev gennemført som fysiske møder, 
andre som Zoom-møder. 

Vi har fået en masse ud af at afholde disse møder. 
Vi har opsamlet viden på en række sociale områder 
og er blevet klogere på udfordringerne i Gentofte. 

Det har bl.a. ført til, at vi i august 2020 kunne ud-
arbejde et forslag ”En særlig indsats over for socialt 
udsatte i Gentofte – et godt liv for alle”. 

Oplægget bestod af en analyse af de sociale udfor-
dringer og retssikkerheden i Danmark og Gentofte 
fulgt op af tre forslag: 

  1. Ansættelse af en borgerrådgiver
  2. Nedsættelse af et udsatteråd
  3. Formulering af en udsattepolitik 

Temamøderne har skabt anerkendelse af forenin-
gens eksistens og betydning, og de har medvirket til 
at skabe en positiv kontakt til bl.a. socialforvaltnin-
gen og politikerne i Gentofte Kommune.   

Vi har også brugt møderne til at rekruttere nye 
medlemmer og har opbygget et netværk af interes-
serede således, at vi ved udgangen af 2020 har ca. 
30 medlemmer og lige så mange, der har deltaget i 
vores møder. 

Så vi inviterer nu ca. 60 personer hver gang, vi 
indkalder til et temamøde. Der har været annoncer 

Også Gentofte skal tage FN´s verdensmål alvor-
ligt og formulere mål om at halvere fattigdommen 
i 2030.   

6.

i Villabyerne for de fleste temamøder, og enkelte 
gange har Villabyerne på baggrund af pressemed-
delelser selv lavet en foromtale af møderne, men 
det er svært at sige, hvorvidt annoncerne har ført 
til, at flere har deltaget i møderne.



7.



Bestyrelsens arbejde

I 2020 har der været afholdt 11 bestyrelsesmøder 
(10.02, 03.03, 30.03, 16.06, 27.07, 26.08, 10.09, 
03.11, 18.11, 30.11 og 14.12.20) samt en række mø-
der vedrørende planlægning af temaaftener samt 
regnskabsmøder. 

Bestyrelsesarbejdet har været præget af, at vi alle er 
engagerede i:

 • at fastholde og udbygge Socialpolitisk  
    Forum i Gentofte

 • at kunne dokumentere de faktiske vilkår  
    for socialt marginaliserede mennesker i  
    Gentofte

 • at søge politiske og offentlige veje til at  
    arbejde for en fælles forståelse af, at alle   
    borgere i Gentofte er et socialt fællesskab,  
    der danner psykologisk, socialt og økono- 
    misk grundlag for vores individuelle og  
    samfundsmæssige væren.

Det fælles engagement har udfoldet sig i en meget 
samarbejdsdygtig bestyrelse, der har løftet i flok, 
haft spændende socialpolitiske diskussioner, har 
kunnet uddelegere opgaver til de enkelte bestyrel-
sesmedlemmer – og regne med, at de blev udført, 
og i det hele taget kunnet fastholde en offensiv og 
seriøs socialpolitisk profil.

Stort set alle bestyrelses- og andre møder (med 
undtagelse af temaaftenerne) har været afholdt i 
dagtimerne. Blandt de emner/temaer vi løbende 
har haft oppe på bestyrelsesmøderne kan nævnes:

 • Udarbejdelse af vedtægter for og stiftel- 
    se af foreningen

 • Samarbejde med Frivilligcentret

 • Udarbejdelse af budgetter og regnskaber

 • Udarbejdelse, indsendelse af ansøgninger  
    og efterfølgende afrapportering til fonde 

 • Idéudvikling, planlægning og afholdelse af  
    medlemsmøder

 • Idéudvikling, planlægning og afholdelse af  
    temamøder

 • Etablering og drift af bisidderordning

 • Udformning og indrykning af annoncer i  
    Villabyerne

 • Etablering af hjemmeside

 • Etablering af FaceBook-adresse 

 • Skrivning og sparring vedr. læserbreve

 • Udarbejdelse af logo

 • Løbende diskussion af social bæredygtig 
    hed (f.eks. sundhed, retssikkerhed, socialt  
    arbejde)

Som alt andet har også bestyrelsesarbejdet og 
afholdelse af medlems- og temamøder i 2020 været 
stærkt påvirket af Coronaen. 

Det er dog lykkedes at fastholde en kontinuerlig 
kontakt og mødefrekvens. Alle møder har haft en 
dagsorden og er blevet refereret.
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 •  26.04.2019: Borgere slår et slag for  
     socialpolitikken

 •  26.06.2019: Ny bisidderordning i   
       Gentofte

 •  13.07.2019: Velux Fonden støtter ny  
     lokal bisidderordning

 •  28.08.2019: Ny forening har fået pa- 
    pir på hinanden

 •  01.10.2019: Nedsæt opgaveudvalg om
     ulighed og fattigdom

 •  09.10.2019: Få hjælp til din sag i   
        kommunen af en bisidder

 •  22.10.2019: Gammel vin på nye flas- 
     ker?

 •  02.11.2019: En udstrakt hånd – også  
     til Ældresagen

 •  21.11.2019: Bor der fattige i Gentofte?  
    Ja, siger ny forening

 •  04.12.2019: Gladsaxes borgerrådgiver  
    gæster Gentofte
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Vi har oprettet en Facebook side: SOCIAL-
POLITISK FORUM, hvor vi har lagt infor-
mationer op om vores temamøder.

Det er planen, at vi på et tidspunkt vil lægge 
artikler, læserbreve etc. op, så vi kan ud-
vikle vores Facebook side, så vi bliver mere 
synlige.  

Vi har brug for jer medlemmer til at hjælpe 
os her.

Vi opfordrer medlemmerne til at like siden 
og dele vores hjemmeside. 

 •  05.12.2019: Skal Gentofte Kommune  
     have en borgerrådgiver?

 •  31.12.2019: Året der gik i Gentofte

 •  08.05.2020: Når jobcentrene åbner igen

 •  04.09.2020: Borgerrådgiver på budgettet:  
    ”Det er ikke dyrt i forhold til, hvad man  
    kan få ud af det.”

 •  04.09.2020: Ingen opbakning til borger- 
     rådgiver fra udvalgsformænd

 •  10.09.2020: Corona kender ikke for- 
     skel på rig eller fattig eller gør den?

 •  11.09.2020: En borgerrådgiver skal  
     finde vej i det kommunale bureaukrati

Vi har haft indrykket flere annoncer i Villabyerne, 
der var målrettet mennesker der kunne have brug 
for vores bisidderbistand, og vi har indrykket an-
noncer for flere af vores temamøder.

Herudover har vi sendt pressemeddelelser og skre-
vet artikler og læserbreve. I 2019 og 2020 har vi 
været i Villabyerne 17 gange:

Villabyerne Facebook 



May Olofsson fik den 9. september overrakt en ærespris 
fra Fonden ”En god start i livet”. Prisoverrækker var 
Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm.

May skrev den 25. 
februar 2020 en 
kronik i Politiken med 
udgangspunkt i hendes 
mangeårige erfaringer 
med børn i misbrugs-
familier.  

May fremhævede bl.a. 
erfaringer i Norge 
med tvangsadoption 
af børn i misbrugsfa-
milier. 

Gittes kronik i Politiken i 
maj 2020 satte ild til en 
bevægelse ”Aktionsgruppen 
for Børns velfærd”, der via 
en konference på Chris-
tiansborg, lyttemøder med 
politikere og en hastigt 
voksende Facebookside, 
gav regeringen kamp til 
stregen i forbindelse med 
fremlæggelse af en ny Bar-
nets lov.
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Hjemmeside

I oktober 2019 købte vi et domænenavn (www.
socialpolitiskforum.dk) og plads på et web-hotel 
(one.com), hvorefter vi så småt gik i gang med at 
opbygge en hjemmeside. 

Det skete i samarbejde med en web-konsulent, som 
fik 2.000 kr. for en startopsætning. Pengene kom 
fra Veluxfondens bevilling på 40.000 kr. 

Det var intentionen at samle en masse fakta og 
informationer om socialpolitik og bruge hjemme-
siden til omtale af foreningens events og arrange-
menter. Den skulle bl.a. indeholde viden om ”det 
skæve Danmark”, udsathed i Gentofte, socialpoli-
tik, presseomtale, information om foreningen og 
info om, hvordan man kommer i kontakt med os og 
melder sig ind i foreningen. 

Man skulle kunne søge på forskellige emner, såsom 
ledighed, psykisk sygdom, hjemløshed, stofmis-

brug, kriminalitet, alkoholmisbrug m.v. Planen var 
også, at der skulle være en kalender og en række 
nyttige links til organisationer og tænketanke i 
Danmark, der arbejder med udsathed og retssik-
kerhed. 

Hjemmesiden fik også en brugerflade om Bisidder-
ne i Gentofte. Hvad kan man bruge en bisidder til? 
Hvad er borgernes rettigheder? Hvordan kan bor-
geren få støtte? Hvem er med i bisiddergruppen? 
Hvem støtter bisidderne med økonomi?

Intentionerne har været gode, men hjemmesiden er 
aldrig kommet rigtigt op at køre på grund af man-
gel på ressourcer og tid. Vi har undervejs håbet på, 
at der pludselig dukkede personer op, som kunne 
tage stafetten, men det er endnu ikke sket. Måske 
sker det i 2021? Så hjemmesiden er ikke dynamisk, 
men fungerer mere som et såkaldt ”postkort” med 
nogle få grundinformationer.
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Medlemstilgang

Fra d. 11. oktober 2019 kunne man melde sig ind, 
da vi her havde vores bankkonto klar.

25 personer meldte sig ind i efteråret 2019, og 4 
personer har meldt sig ind i efteråret 2020.

Det er vores indtryk, at de åbne temamøder, bisid-
derordningen og artikler og læserbreve i Villabyer-
ne har bidraget til medlemstilgangen.

Foreningens økonomi

Foreningen har store udfordringer med at skaffe 
penge. På den stiftende generalforsamling i 2019 
blev kontingentet fastsat til min. 150 kr. om året. 

Der var en længere drøftelse heraf. På den ene side 
var der et ønske om, at kontingentet ikke skulle 
være en forhindring for at blive medlem. 

Derfor skulle det sættes lavt. På den anden side var 
der også et ønske om at have midler til nødvendige 
udgifter. Kompromiset var, at kontingentet skulle 
være minimum, men dermed også åbne op for, at 
man kunne betale mere end 150 kr. Det er der også 
medlemmer, der har gjort.  

Det har vist sig nemmest at få midler til bisidder-
ordningen, men langt sværere at få midler til te-
mamøder og løbende driftsudgifter. Der er derfor 
brug for ideer til kommende ansøgninger.

Under corona-krisen har vi både holdt bestyrel-
sesmøder og medlemsmøder på Zoom.

Samarbejde med kommunen

Generelt er det vores oplevelse, at det politiske 
flertal i Gentofte Kommune – ført an af borgmeste-
ren – ikke vil se i øjnene, at der også i Gentofte er 
fattigdom og mange udsatte borgere. 

I forbindelse med oprettelse af Bisidderordningen 
har kommunen ikke villet give os penge fra Handi-
caprådet, der var afsat til en bisidderordning, som 
imidlertid ikke blev til noget. Gentofte Kommune 
har dog bevilget 10.000 kr. til Bisidderordningen 
af § 18-midler for 2020, men selve foreningen har 
ikke fået nogle penge til temamøderne, da man hol-
der fast i, at vi ikke er en folkeoplysende forening.  

Der har heller ikke fra Gentofte Kommune været 
en åbenhed i forhold til vores Bisidderordning, idet 
vi har haft svært ved at få Bisidderordningens kort 
spredt i de kommunale forvaltninger og i Borger-
service.

I november 2019 udarbejdede medlemmer af 
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Socialpolitisk Forum en ret omfattende liste med 
spørgsmål til Gentofte Kommunes socialforvalt-
ning med temaet: ”Velfærd – lighed og fællesskab i 
Gentofte Kommune”. 

Spørgsmålene handlede bl.a. om kommunens syn 
på social- og sundhedsopgaverne, udfordringer 
med at leve op til lovgivningen, arbejdsmarkedet og 
overførselsindkomster, ulighed i indkomst i kom-
munen, børn og fattigdom i Gentofte, hjemløshed 
i kommunen, misbrug i Gentofte, børn i familier 
med rusmiddelproblemer, prostitution i Gentof-
te, akutboliger i Gentofte, klagesager i den sociale 
Ankestyrelse, samarbejdet med bisiddergrupperne 
i Gentofte, integration af nye medborgere, samt 
ulighed i sundhed. 

Generelt må vi sige, at spørgsmålene blev taget 
seriøst og grundigt besvaret af bl.a. socialdirektø-
ren i Social og Sundhed. Vi har efterfølgende brugt 
flere af disse svar i vores arbejde, men generelt 
har vi endnu ikke haft ressourcer til at nærstudere 
de mange detaljerede svar. Behandlingen af vores 



spørgsmål viser, at man på rådhuset tager os alvor-
ligt.   

Men vedrørende vores forslag til budgetforhandlin-
ger om at ansætte en borgerrådgiver, nedsætte et 
udsatteråd og formulere en udsattepolitik har der 
nærmest været tavshed fra partierne med en enkelt 
undtagelse. 

Partierne i Kommunalbestyrelsen har ikke givet os 
nogen form for kredit for at have udarbejdet forslag 
til budgettet, hvilket burde være en drøm for en-
hver kommune at have en aktiv borgergruppe, der 
vil hjælpe med til at løfte den sociale velfærd. 

Vi har dog rykket for et møde og tre bestyrelses-
medlemmer holdt i november 2020 et møde med 
socialudvalgsformanden og socialdirektøren. 

Mødet varede en time, og vi blev modtaget med 
smil og venlighed, men man var meget reserverede 
i forhold til vores forslag, som de opfattede som en 
mistillid til forvaltningen. 

Generelt var socialdirektøren og socialudvalgsfor-
manden i forsvarsposition og mente, at der blev 
gjort nok for de socialt udsatte i Gentofte. 

Vi blev ikke mødt med den åbenhed, som vi forven-
tede, og der var ikke nogen signaler om, at de gerne 
ville diskutere noget nærmere. Vores ønsker om at 
holde flere møder om socialpolitik med forvaltnin-
gen og politikerne blev der ikke kommenteret på. 

Mødet har nok gjort et vist indtryk, og nu afventer 
vi, om forvaltningen og politikerne på et tidspunkt 
vender tilbage med forslag og tiltag.   

Frivilligcenteret

Vi har haft forskellige former for samarbejde med 
Frivilligcenteret. 

I foråret 2019 var der et længere forløb, hvor vi 
forsøgte at få et samarbejde etableret med Frivillig-
centeret ud fra, at Gentofte kommune (ved Social 
og Handicap) ønskede at etablere en frivilligba-
seret, uafhængig bisidderordning, hvortil der var 
afsat 100.000 kr.

Efter flere møder, hvori Socialpolitisk Forum i Gen-
tofte, Frivilligcenteret og kommunen deltog, stod 
det klart, at det ikke var muligt at blive enige om 
fordeling af arbejdsopgaver, ansvar og penge.

Vi gik derfor i gang med at etablere vores egen 
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bisidderordning. Senere på sommeren viste det sig, 
at Frivilligcenteret slet ikke oprettede nogen bisid-
derordning. 

Socialpolitisk Forum i Gentofte deltog med en 
stand på Frivillig Fredag den 27. september 2019 
i Frivilligcentret, hvor vi kom i kontakt med andre 
frivillige foreninger og uddelte vores bisidderkort 
til interesserede.

I oktober 2019 holdt vi et fint møde med den nye 
leder Leyla Fatima Lavrsen med forskellige ideer 
til, hvordan vi kunne støtte hinanden. 

Vi har været glade for at kunne benytte Frivillig-
centerets lokaler i Byens Hus til afholdelse af bisid-
dermøder, temamøder og medlemsmøder.

Frivilligcenteret har lokaler i Byens Hus i Gentofte.


