
 
Referat af bestyrelsesmødet 16.1.20 
Afbud fra: Pia Vesterager og Christine Villadsen 

1. Nyt fra Ligeværd 
Bent, Poul Erik, Knud, Jytte, Susanne, Ole og Kirsten er tilmeldt til temadagen. 
Der er plads til flere.                                                                                       Vi 
foreslår, at alle lokalforeninger får en mulighed for at fortælle om deres 
aktuelle arbejde i foreningen. 

Der mangler et par medlemmer til Hovedbestyrelsen. Det kunne være relevant 
med en repræsentation fra Jysk Børneforsorg. Poul Erik vil vende det med sit 
bagland der. 

Bent har foreslået Leo Komischke-Konnerup. 

2. Nyt fra Havredal Praktiske Uddannelser 
Det går godt i Havredal. Der er for tiden en forholdsvis homogen elevgruppe. 

Poul Erik har de næste tre måneder orlov for at varetage opgaven som 
Generalsekretær i Jysk Børneforsorg. 

TV Midtvest har lavet en flot reportage fra skolen. Eleverne giver eksemplarisk 
udtryk for deres glæde og tilfredshed med at gå på skolen. Udsendelsen er fulgt 
op af en debat om rummelighed i folkeskolen, hvor formanden for skolelederne 
også har budt ind med en enighed i forhold til de udfordringer folkeskolen har 
med at give de udfordrede børn den undervisning, som de har behov for. 

Der er desværre trange kår for socialøkonomiske virksomheder. På trods af det, 
så er der udvikling i skolens grønne butik. Nu også med salg af økologisk kød. 

Poul Erik fortalte om et arbejde, som skolen er blevet en del af, som går ud på 
at vejlede folkeskoleelever praktisk i valg af uddannelsesretning – Special 
Skills. – Det vil vi høre mere om. 

3. Nyt fra Handicaprådet 
Der er nok at se til i Handicaprådet. Desværre er arbejdsglæden og gejsten 
præget af et dårligt arbejdsklima. 

4. Etablering af boligfællesskabet i Solgården på Skottenborg 



Så er boligfællesskabet i Skottenborg en realitet. Vi har nu 15 boliger at gøre 
godt med til unge med særlige behov – uden aldersbegrænsning.                      
Der er allerede allerede tre af vores unge flyttet ind/på vej ind. Det glæder os. 

Nu bliver den kommende opgave at kæmpe for, at bo støtten til disse unge 
bliver så sammenhængende som muligt. Der skal laves en beskrivelse af det 
optimale ønske. Det bliver en fælles opgave. Poul Erik lægger ud. Bent vil 
gerne bidrage også osv. 

5. Nyt fra UFL og samarbejdet om Skottenborg 41 
Der er en god stemning i klubben. Der er, som sædvanligt, plads til flere unge. 
Poul Erik siger, at der er flere ”Viborg unge” på vej fra Havredal. Der er fortsat 
gratis mad. Det er virkelig en stor glæde for de unge. Rasmus nævnte en 
politibetjent, som de unge gerne vil have til at komme og holde foredrag i 
klubben. Det kunne være en mulighed at lade de unge tilbyde dette foredrag i 
samarbejde med unge fra STU i Viborg. Så kunne de benytte kantinen hos 
dem. Ole og Kirsten vil arbejde videre med denne mulighed i samarbejde med 
Rasmus. 
 

6. Status på samarbejdsaftaler med skoler og uddannelsesstederne 
Bent og Kirsten har været på besøg hos STU i Herning, Viborg og Skive. Her 
er positiv stemning for at fortælle om Ligeværd. Kirsten arbejder sig igennem 
listen af Ligeværds medlemsskoler i det midtjyske. Her er der også positiv 
respons.   

Der er kontakt igennem til afdelingslederen for specialundervisningen på 
Finderuphøj Skole. Her skal vi have lavet et arrangement i foråret (måske for 
samtlige forældre – også fra de andre skoler? Hvis vi får en god oplægsholder). 
Også Nordre Skole er positive for kontakt. Kirsten fortsætter i A klasserne på 
Vestervang Skole og på Søndre Skole.                                                        

7. Tilrettelæggelse af generalforsamling i Lokalforeningen Ligeværd Viborg 

Vi besluttede af afholde vores generalforsamling 12. maj 2020 i klubben i 
Skottenborg. Vi er i overvejelse i forhold til et oplæg. Det kunne være vores 
boligprojekt, der skulle fremlægges. 

8. Evt 



Rasmus kunne fortælle, at 3f har haft held med at påvise fejl i en del af de 
lønsedler, som de unge har haft med i klubben. Bent Madsen fra 3f. hjælper 
med at bringe dem videre i systemet. 

Kirsten redegjorde for den bisiddersag, som har bevirket, at vi har lånt penge i 
foreningens pengekasse. 

20.1.20 

Kirsten Fabian 

 


