Referat fra mødet vedrørende oprettelse af et nyt bofællesskab i Storkøbenhavn.

Efter velkomst blev mødet indledt med sang, refleksion og bøn.
Landsleder Tove Søgaard fremlagde begrundelse for indkaldelsen til mødet og informerede om at der er en
stigende interesse for bofællesskab i Storkøbenhavn. Det er KH´s vurdering at der er behov for
bofællesskaber der kan efterkomme forskellige behov. Det kan være mennesker med diagnose indenfor
autisme spekteret, det kan være mennesker med Downs, eller andre forskellige grunde til
udviklingshæmning.
Mødet fortsatte med at Kristelig Handicapforenings formål og foreningens værdier blev præsenteret og
kommenteret.
Leder af TreHusE, Ulla Andersen fortalte herefter om drømme og visioner for TreHuseE. Der er behov for at
bofællesskabet tilpasser opgave og fysiske rammer efter arbejdsmiljømæssige krav og stigende
efterspørgsel. Der er søgning til Bofællesskabet fra unge som har et væsentligt plejebehov, og denne
efterspørgsel kan ikke efterkommes på nuværende tidspunkt. Uanset er der behov for en udbygning af de
faciliteter, der skal anvendes af personalet. Dette er en økonomisk udfordring.
På nabogrunden ville der være mulighed for at tilbygge 6-8 lejligheder som et bofællesskab eller et
opgangsfællesskab. Ulla Andersen og bestyrelsen har et møde med borgmesteren og vil ved dette møde
forespørge om mulighederne for anvendelsen af grunden.
Efterfølgende fortalte Birte og Henrik om deres familie og deres kendskab Kristelig Handicapforening.
Familien har besøgt flere af bofællesskaberne og fortæller at de kan bakke op om værdigrundlaget for KH.
Birte og Henrik stiller deres tid og ressourcer til rådighed og vil gerne indgå i en arbejdsgruppe.
Rammeaftalen, et dokument som beskriver en hensigtserklæring som KH og bofællesskaberne indgår i
fællesskab og ønsker at forvalte.
Derefter blev proceduren som er gældende ved indmeldelse af eksisterende bofællesskaber gennemgået.
Efter kaffepausen var der spørgsmål og debat om behov, muligheder og ønsker.
Følgende emner blev drøftet:
Hvilken brugergruppe skal bostedet henvende sig til?
Hvilke mulighed er der for at nedsætte en arbejdsgruppe?
Er der fonde der kan søges?
Hvilke krav stilles fra KH for at støtte projektet?
Det vil være gavnligt for initiativtagerne og KH at samstemme KHs forudsætninger, som ses i rammeaftalen.
Der var ingen endegyldige svar på ovenstående emner og spørgsmål. Landsleder for KH Tove Søgaard
opfordrede alle til at tænke efter hvilke ressourcer den enkelte ville kunne bidrage med og ligeledes lægge i
projektet.
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Det blev aftalt at der udsendes nyhedsbrev når der er aktuelle nyheder. Referatet sendes til
mødedeltagerne. Begge dele vil også formidles via KHs hjemmeside og FB.
Det blev aftalt at invitere til et nyt møde den 30 august 2017 kl. 19.00 i Sognegården i Hedehusene,
Hovedgaden 369, 2640 Hedehusene.

Ref. Tove Søgaard, 23. maj 2017.
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