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Referat fra 9. maj 2019 Udvalget for tværgående Politik – Det gode liv 

 

Deltagere: Emma, Erik, Mette, Ruben, Simon, Jesper, Tania, Pernille, Marianne, Maria, Bent, 

Henning, Marie og Line 

 

1. Velkommen ved Erik 

 

2. Kort opsamling fra sidste møde via statements 

Statements vedhæftet 

 

3. Oplæg ved Morten Daus-Petersen fra Sager der samler: ”Hverdagsaktivisme og 

demokrati i handling”: http://sagerdersamler.dk/  

 

Se ”Sager der Samler” præsentation i vedhæftede samt links til filmene: 

Nedefra - portræt af Steffen i Skraldecafeen: 

https://www.youtube.com/watch?v=tSODoryImkQ 

 

Vi har alle en vigtig sag - initiativtagerne til 4 sager fortæller om deres liv med sagen: 

https://www.youtube.com/watch?v=3vJx-MQbNVQ&t=53s 

  

4. Jeres tanker om ansvar og medansvar i forhold til Det gode liv 
Vi arbejder med følgende statements udfra jeres inputs (Vi er ikke færdige endnu ) 

• Alle mennesker kan tage ansvar: Når der er et menneske er der en ressource 

• Mit ansvar i mit eget liv er at bidrage med at tro på mig selv og mine egne evner 

• Sundhed er at tage ansvar for sig selv mentalt, fysisk og socialt 

• Sundhed er mit eget ansvar, mit medansvar er at skabe gode relationer 

• Det individuelle og det kollektive – begge dele er mit ansvar og medansvar 

• Kommunens ansvar er at være ”englens advokat” – folde ideer ud, se muligheder 

og være nysgerrig og bidrage med fysiske rammer 24/7 

• For at have et velfungerende fællesskab skal jeg tage ansvar for at søge dialog, 

ny inspiration og vise respekt 

• Jeg tager medansvar for andres initiativer med engagement og nysgerrighed 

• I lokalområdet tager man medansvar ved godt naboskab, åbenhed for nye naboer 

og sociale aktiviteter 

• Erhvervslivet viser medansvar via intiativer i lokalområderne, troen på at alle kan 

bidrage samt deltagelse i arbejdsfælleskaber.   

 

5. Evt. 

Pga. det aflyse møde i april holder vi et møde den 15. august. Line indkalder til dette. 

 

 

 

 

 

Første Udkast til Statements Ansvar og Medansvar: 

 

http://sagerdersamler.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=tSODoryImkQ
https://www.youtube.com/watch?v=3vJx-MQbNVQ&t=53s
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