
Udrejsecenter Kærshovedgård 
Kærshovedgård 17 

7430 Ikast 

NYHEDSBREV  
September 2017 

www.uckhg.dk Telefon 72556100 

Mere om 
Beboere på Udrejsecentret 
Hjemmesiden uckhg.dk 
Kriminalforsorgens personale 
Sikkerhed på vejen 
De få fylder, og koster meget 
 
 



Udrejsecenter Kærshovedgård 
Nyhedsbrev 09 / 2017 

Udrejsecenter Kærshovedgård vil fremover udsende              

nyhedsbrev til borgerne i lokalområdet og andre    

interesserede ca. 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 20.09.2017 er der 183 beboere på centret. 

Der er  11 beboere på tålt ophold. 
 

 
Kriminalforsorgens personale 
Der er nu tilknyttet 6 fængselsbetjente i faste  

stillinger. De indgår i turnus vagtplan.  

Derudover er  der 1 fængselsbetjent i fast dagtjene-
ste med koordinerende funktion. 

Der er i øjeblikket ansat 23 institutionsmedarbejdere. 
Der vil i løbet af efteråret blive ansat yderligere 8-10 

institutionsmedarbejdere. 
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Gert Mikkelsen  

De få fylder, og koster meget  
Der er uheldigvis sket en mærkbar forandring i den 
forkerte retning på Udrejsecenter Kærshovedgård. 

Heldigvis er langt de fleste beboere rigtig flinke og 
omgængelige. Der er desværre også fremsat trusler 

mod medarbejdere på centret, og der er udøvet 

hærværk på centret af enkelte beboere. Det omfat-
ter knuste ruder, vaskemaskine, og TV mm. 

Der er også sket en stigning af tilfælde med vold og 
trusler indbyrdes mellem beboerne. 

Episoder med trusler og hærværk anmeldes til Politi-

et. Det skal sluttelig understreges. Det er de få der 
ødelægger det for de mange.  

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 som gående, og meget ofte uden både lys 
og reflekser. Der kan være meget svært at få øje på 

dem i mørket. 
Beboerne er via vores infoskærme blevet orienteret 

om at de skal gå i venstre side af vejen således at de 

altid kan se trafikken som kommer imod dem. 


