
Udrejsecenter Kærshovedgård 
Kærshovedgård 17 

7430 Ikast 

NYHEDSBREV  
Februar 2017 

www.uckhg.dk Telefon 72556100 

Mere om 
Beboere på Udrejsecentret 
Hjemmesiden uckhg.dk 
Kriminalforsorgens personale 
Siden sidst 
Sikkerhed på vejen mod Bording 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udrejsecenter Kærshovedgård 
Nyhedsbrev 02 / 2017 

Udrejsecenter Kærshovedgård vil fremover udsende              

nyhedsbrev til borgerne i lokalområdet og andre    

interesserede en gang pr. måned. 

Der er også mulighed for at få yderligere oplysninger 

ved at benytte vores hjemmeside uckhg.dk  

Hjemmesiden uckhg.dk 
Hjemmesiden henvender sig både til nuværende , 
kommende beboere, og andre interesserede. 

Der er mere fyldestgørende informationer på den nye 
Hjemmeside. 

Der vil også komme flere nyheder på hjemmesiden. 

Er der nogen der har gode forslag til udbygning af 
hjemmesiden modtages de med stor tak. 

uckhg.dk 
udrejsecenterkhg.dk 

Beboere på Udrejsecentret 
 
Den 31.01.2017 er der 80 beboere på centret. 

Der er    9 beboere på tålt ophold. 
Der er  12 beboere på omsorgsafdeling. 

 

Ca.10 beboere har fået genoptaget deres sag og   
flyttet til fase 2 på et asylcenter siden centret på 

Kærshovedgård blev oprettet i foråret 2016. 
 

Siden centret blev oprettet er der udrejst 1 beboer. 

Siden sidst 
Siden sidste Nyhedsbrev der blev udgivet 4 januar 
2017 har der været forholdsvis stille på centret. 

Men der er stadig et lille fåtal af beboerne der ikke     
opfører sig som flertallet, disse hændelser omfatter 

hærværk, trusler og truende adfærd over for såvel 

beboere som personalet. 

 
 

Sikkerhed på vejen mod Bording 
Udrejsecenter Kærshovedgård har fået henvendelse 
fra bekymrede borgere angående beboernes sikker-

hed når de færdes på vejen mellem Kærshovedgård 
og Bording 

- Beboerne færdes ofte langt ude på vejen, enten på 

cykel eller gåben, og meget ofte uden både lys og 
reflekser. Der kan være meget svært at få øje på 

dem i mørket. Vi er bekymrede for at der på et     
tidspunkt er nogen der vil komme til skade lyder det i 

henvendelsen fra de bekymrede borgere. 
 

 

 
 

 
 

 

 
Udrejsecentret har fået sponsoreret nogle veste med 

reflekser. Beboere på Udrejsecenter Kærshovedgård 
kan få udleveret vest med reflekser hvis de retter 

henvendelse til personalet. 

Veste udleveres så længe lager haves. 
 

 

 
Kriminalforsorgens personale 
Den 2 januar startede 4 nye institutionsmedarbejdere 

på Udrejsecenter Kærshovedgård. De nyansatte   

medarbejdere vil få mange opgaver på centret, de 
skal udføre mange af de arbejdsopgaver som    

fængselsbetjentene før udførte. 
Det forventes at flere institutionsmedarbejdere bliver 

ansat, i takt med stigning i antallet af beboere. 

Den 1 februar .2017 tiltræder Peter Sneftrup som ny 
enhedschef på Udrejsecenter Kærshovedgård. 

 

Næste nyhedsbrev udkommer den 1 marts 2017  
Udrejsecenter Kærshovedgård   

Den 31.01.2017 
Gert Mikkelsen  


