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20160518 Områderåd 
Onsdag d. 18. maj 2016 kl. 15.15-16.45 

Deltagere: Kenneth Muhs,  Marianne Stentebjerg, Christine Stæhr Andersen (afbud),  Jannie 
Pia Staal Andersen, Kim Strømvig,  Flemming Hansen, Kristina Geert-Jørgensen, Tina Meier 
 
 
Status 
470 beboere – 206 børn 
 
Opsamling 

 Til arrangement vedr. samarbejdet mellem kommunes foreninger og skoler 17. maj 
deltog asylcenteret. Godt arrangement! 

 Der afholdes åbent hus på asylcenteret (28. maj).  Program er rundsendt til gruppen, og 
det lægges desuden ud til grundejerforeningen og lægges på kommunens hjemmeside. 

 Tv2 Fyn deltager også til åbent hus 

 Kontakt til Vej og Park – skiltning på områdets parkeringspladser med henvisning til 
ledige p-pladser. 

 Der opleves enkelte straffesager/voldssager og trusselssager. Det er  mest 
frustrationssager – Politiet vurderer, at det ikke er et bekymrende niveau. 

 Ole (politi) har undervist om retspleje på asylcenteret – det var en succes begge veje. 

 Der er et godt samarbejde mellem politi og asylcenter 

 Beretning i grundejerforeningen var god – det har efterfølgende lagde låg på de negative 
røster på facebook 

 Der er udfordringer i koordinationen mellem asylcenter og venligboere  – men det skal 
løses mellem de to parter 

 Venligboerne har åbent i Klubben på asylcenteret hver 2. lørdag 

 Venligboernes Lektiehjælp på skolerne og på centeret er en succes 

 IB – elever fra gymnasiet vil gerne hjælpe på asylcenteret. Der afholdes møde vedr. 
samarbejdet i juni 

 OMBOLD 27. april (Gadefodbold for udsatte). Asylcenteret deltog, og det var en stor 
succes, der er etableret kontakt til OMBOLDS træning i Svendborg – der kommer evt. 
flere stævner via denne kontakt 

Notat 
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 Der er ikke længere vagter på centeret efter kl. 22, det var kun i opstartsfasen. Men 
akutnummeret er opretholdt. 

 Forvarsler til alarmen går flere gange om ugen (fintfølende) 

 Centeret er opmærksom på information om den danske badekultur, nu hvor det bliver 
sommer 

 Private badebroer ved strandalleen – skiltning er et ønske, så vi undgår konflikter og 
misforståelser. 

 Asylcenteret kunne evt. ansøge om en badebro ved asylcenteret- så kan centeret 
henvise beboerne til denne bro og dermed undgå misforståelser. 

 Der er opsat to hjertestartere i Skovparken i samarbejde med Trygfonden 

 Asylcenteret har egen hjertestarter i klinikken 

 
Næste møde torsdag 30. juni kl. 15.15-16.45 

 

 

 

 


