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Referat fra møde i kultur, kommunikation- og 
medieudvalg 

15. marts 2021 

Dato: 15. marts 2021 

Tidspunkt: Kl. 18.00 

Sted: Teams  

Til stede - bestyrelse: 
Martin Mouritsen, formand 
Umais Usman Shoaib, næstformand 
Sarhat Kara, økonomisk koordinator 
Bent Raspe-Pedersen, medlem 
Leon Friis Jørgensen, medlem  
Tiam Mohabbat, medlem 
 
 

Gæster: 
Mohammed Hamouti, boligsocial leder 

 

 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Deadli
ne:  

1. Valg af mødeleder Umais blev valgt.   

2. Valg af referent Sarhat Kara blev valgt.    

3. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt.   

4. Kommunikation 

med beboerne 

   

4 a. Brug af korte 
videoer og livlig 
grafik 

- Bestyrelsen laver korte videoer, 
hvor de præsenterer de forskellige 
udvalg.  
- Bestyrelsen skal introduceres.  
- Fortælle om planer kommende 
planer 
- Hvert kvartal afholdes sessioner, 
hvor beboer kan komme med forslag 

  

4 b. Løbende 
opdateringer om 
arbejdet i AVP samt 
udvalg 

Drøftet i forbindelse med punkt 4 a.   
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4 c. Plan for effektiv 
brug af Facebook 

- Ændre navnet og beskrivelse på 
Facebook siden. Så det er klart, at 
afdelingsbestyrelsen varetager siden. 
- Facebook siden skal promoveres 
således, at flere beboer liker siden. Her 
foreslås det, at lave konkurrencer. 
- Vigtigt at der løbende er 
opdatering på facebook siden for at 
skabe interesse om gruppen. 
- Vi skal følge op på hvordan vi 
kombinerer relevante Facebook sider 

  

4 d. Status for 
hjemmesiden 

- Umais har forsøgt at finde ud af 
hvem der ejer domænet 
www.vaerebropark.dk 
- Mohammed foreslår, at vi gør 
brug af den hjemmeside, som de 
allerede har oprettet. Her vil man 
forsøge at få omdrigieret alt trafik til 
denne hjemmeside. 

  

4 e. Opdatering af 
mailinglister 

- Idéen er at opdatere 
maillingslisten gennem de konkurrence 
der føres omkring facebook siden. Der 
reklameres også for dette på facebook. 

  

4 f. Sprog: Engelsk og 
Dansk 

- Folk kan oversætte selv fra dansk 
til andet sprog gennem forskellige 
oversættelses maskiner. 
- Beboerhuset tilbyder at hjælpe 
beboerne med at gennemgå referater 
fra AVP møder. 
- Vigtige oplysninger til beboere 
oversættes, når dette vurderes 
nødvendigt. 

  

4 g. Bedre facilitering af 
at beboerne kan 
deltage til AVP og 
udvalgsmøder 

- Det blev foreslået, at møder 
optages live så beboerne kan følge 
med.  
- Et modforslag er at møderne i 
stedet optaget og lægges ud. Da live 
administrativt kan være tungt at 
varetage. 
- Et andet forslag er, at møderne 
optages og man derudover laver nogle 
live sessioner, hvor man lytter til 
beboerne. 

  

http://www.vaerebropark.dk/
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5 Værebro TV    

5 a. Hvilken rolle skal 
den have? 

- Værebro TV er en platform 
hvorfra nyheder deles til beboerne. 
- Mohammed vil gerne have unge 
med, som journalister gennem Værebro 
TV. 
 

  

5 b. Livestream til 
Facebook og 
Youtube 

- Anvende Værebro TV til også at 
streame til både Facebook og Youtube. 
- Værebro TV besidder kapaciteten 
til at lave flere typer af streams. 
- Lave en konkurrence hvor unge 
kan lave indslag omkring lokalområdet 
og vinde en præmie.  

  

6 Værebro Park 
posten og 
nyhedsbreve 

   

6 a. Hvad er behovet? - Bestyrelsen vil ikke længere 
varetage denne grundet for stor 
belastning af de ressourcer, som der er i 
bestyrelsen. 

  

6 b. Hvor mange 
ressourcer vil det 
kræve? 

- Dette kræver alt for mange 
ressourcer fra bestyrelsensside. 
Mohammed vil udarbejde et budget med 
de unge ansatte han har fra området, 
som kan bidrage til dette. 

  

7 Eventuelt    

7 a Spørgeskema - Umais foreslår, at man gør brug 
af spørgeskemaer, når man ønsker at få 
svar fra beboerne på bestemte sager. 
Disse spørgeskemaer kan udarbejdes 
digitalt. 
- Det skal undersøges om vi kan 
gøre bruge af universiteterne til større 
undersøgelser. 

  

 


