
Kaptajn-netværksmøde Middelfart 8.1.2019 kl. 18.00-20.00 
Tak for godt møde i går i Middelfart og tak til Claus for at vi måtte bruge Fænøsunds dejlige                   
faciliteter til vores kaptajn-netværksmøde … en titel, vi måske skal arbejde lidt på! 
 
14 kaptajner fra Middelfart, Odense, Billund, Brønshøj og Kolding kommune var mødt frem -              
Kaj (Skanderborg) og Bent meldte desværre afbud.  
 
Efter en underholdende introduktion af hinanden fik vi præciseret de udfordringer, der            
brændte mest i hverdagen - og hold da op, der var mange gode forslag til løsninger og                 
muligheder. Fantastisk at have så gode kapaciteter samlet, det giver en god energi og gode               
løsninger. 
 
De seks mest presserende udfordringer følger herunder sammen med de løsningsidéer, der            
kom frem: 

1. Piloter - engagement af dem, der ikke kører… ”overskuds-piloter” 
a. Faste regler før de er udlært, fx antal ture, møde med tovholder, kursus 
b. Oplæring af bestemt målgruppe - pårørende, studerende, besøgsvenner m.fl. 
c. Indkalde til møde om vinterkørsel/udstyr, gode ideer til ture, socialt m.m. 
d. Flexjobber som piloter 
e. Firmaaftaler 
f. Pilottræf et par gange om året, få piloterne til at komme med idéer 
g. Opfølgning aftales efter man er færdiguddannet som ny pilot 

2. Lokalt kaptajn-netværk 
a. Ture og arrangementer på tværs af kommuner/medlemmer/lokationer 
b. Erfaringsmøder og flere fællesture 

3. Oplæring - ansvar/ulykke 
a. Fast manual så alle får samme mulighed for en god oplevelse 
b. Tjekliste(r) 

4. Inspiration til længere ture 
a. Vidensbank på hjemmesiden 

5. Hvordan får vi flere forskellige passagerer? 
a. Kan man parkere udenfor en ældrebolig og ringe på, og spørge om beboeren             

vil prøve en tur? 
Dette blev debatteret heftigt og “ja det kan man selvfølgelig godt - måske en              
god idé at tale med hjemmeplejen i området, som kunne guide hen til nogle,              
der vil og som kunne formidle muligheden til beboerne” 

b. Kontakte aktivitets- og besøgsvenner, private, pårørende - alle kan være pilot 
6. Nødhjælp 

a. Download app112 - kontaktperson på mobil 
b. Plejehjemsnummer eller taxa-seddel i eller på cyklen 
c. Liste med telefonnumre - problemer med cyklen, beboere 
d. Akutnummer på cyklen 

 
De erfarne kræfter sagde hertil, at længere ture giver gode relationer, som kan bruges i               
hverdagen efterfølgende. Og ture med flere cykler kan løses ved at låne fra andre lokationer               



- det var alle med på. På den måde får man også “kigget” lidt ind i andres måder at gøre ting                     
på. 
 
Det var en rigtig dejlig aften i jeres selskab. Lene fra Billund kommune tilbød at være den                 
næste, der afholder et kaptajn-netværksmøde (den, der står for lokale m.m.) Dato og det              
praktiske kan gruppen tage i en mail tråd eller bare ringe rundt. Hvem tager teten her? 
 
Det blev ligeledes sådan, at vi måtte sende listen med mail, navn og telefonnummer rundt i                
gruppen på mail - på trods af diverse GDPR-regler :-) 
Vi lægger lidt info på vores fælles facebookside, som I gerne må kommentere m.m.  
 
 

Ref/Søren Steffensen 
 
 
 
 
 


