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Referat af bestyrelsesmøde i Pårørendeforeningen den 16.08.2022 
 
Afbud fra John. 
 

1. Konstituering 
Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 
Formand:  Margit Graves Ponsaing 
Næstformand:  Karl Højbjerg 
Kasserer/Webmaster: Leif Johannsen 
Sekretær/Redaktør af Fokus: Ulla Bøttcher Nielsen 
Bestyrelsesmedlemmer: John Simonsen 
   Aase Lorenzen 
   Solvej Olesen 

Suppleanter:  Agnes Winther 
   Margit Højland 
 

2. Skal referaterne fra bestyrelsesmøderne bringes på hjemmesiden? I så fald i 
hvilken form? 
Vi modtager altid god information fra Anne-Marie Kruse på det møde, vi har med 
hende i forbindelse med bestyrelsesmøderne. 
Leif foreslår at lave POD-cast af den del af mødet, som evt. kunne gøre flere og 
gerne yngre pårørende interesserede i bestyrelsesarbejdet. 
Aftale om dette laves med AMK, næste gang hun deltager i bestyrelsesmøde. 
Enighed om at referaterne lægges på hjemmesiden. 

 
3. Fremtiden for Fokus-bladet 

Med den fremragende hjemmeside vi har, er det hele tiden blad kontra 
hjemmeside. Der er ikke megen respons fra landsbyen, når der sendes deadline 
ud. Dog enighed om, at bladet fortsætter. 
Forslag til stof: Hvad kan pårørende bruge maskinstuen til? 

 
4. Skanderborg Kommunes forårsfest 11. maj for frivillige 

Det er vigtigt, vi deltager i de ting, vi bliver inviteret til, som f.eks. kommunens 
forårsfest. Margit og Leif deltog. 

 
5. Bygge- dialogmødet med handicapchefen og ledelsen 

Bestyrelsen deltog i mødet, som dels gav os mulighed for at få god information om 
byggeplanerne, dels selv at komme med kommentarer. 

 
6. Det fælles pårørendemøde torsdag den 3. november (pædagogik). Aase og 

John er medarrangører 
Der er afholdt møde med Elin Daugård, som har nogle gode indgangsvinkler til 
emnet. Elin laver invitation.  

 
7. Madtilbuddet i Landsbyen 

Agnes og Ulla har givet udtryk for, at maden er lidt ”kedelig”. Den er ensformig og 
ofte med tyk sovs, men det er jo mad, beboerne kan lide.  

 
8. Vores samarbejde med den nye præst? 

Præsten indbydes til et bestyrelsesmøde, så vi kan få lidt at vide om hans tilgang 
til jobbet. 
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9. Hovedrengøring af beboernes lejligheder. Hvem, hvordan og hvornår? 
Der har efter sigende tidligere været et såkaldt flyverkorps, der gjorde beboernes 
lejligheder hovedrent en gang om året. Problemet afklares i Boenheden. 
 

10. Hvordan præsenterer vi Landsbyen Sølund for de to byrådspolitikere Jesper 
      Arbo Frederiksen og Sebastian Støckler på næste bestyrelsesmøde den 12.   
      oktober? 

Indtrykket er, at de nok ikke ved meget om Sølund. 
Er begge medlemmer af socialudvalget. 
Skal gøres opmærksomme på besparelserne. 
Ligeledes hvor svagt fungerende beboerne er. 
Skal gøres opmærksomme på vores bekymring om og driften og driftsmidlerne. 

 
11. Evt. 

Karl gav udtryk for stor frustration om at sidde i PRISK, som skyldes al for meget 
klagen over diverse, som PRISK alligevel ikke kan gøre noget ved. 
 
Leif laver skriv til AMK vedrørende fortæring til bestyrelsesmøder, som tidligere 
blev betalt af Sølund. Vores penge skal bruges på beboerne. 
 
Forslag om at der laves ansøgning til SMUK-fest om donation som kan dække 
juleslikket. 
 
 
   Ulla Bøttcher Nielsen 
  

 
 

 
 
 

 
 


