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Referat af Lokalrådsmøde onsdag 29. juni 2016 kl. 16-18 

 

Rolle Navn Tilstede Afbud 

Beboerrepræsentant Søren Mortensen X  

Birger Skov-Hansen X  

Marianne Guldbek X  

Inge Lise Holmgren X  

Antroposofisk uddannet Bernhard Schmitz X  

Formand, repræs. for 

driftsfonden 

Jørgen B. Svendsen X  

Forstander Sonny Ferm X  

Værkstedsleder Lidia Bjørndal 

Foustanou 

X  

Medarbejderrepræsentant Kenneth Klindt  Ferie 

Gruppeleder Mette Nielsen X  

Øvrige gruppeledere 

inviteres efter behov 

Lone Svenningsen 

Simon Højris Bendtsen 

René Jakobsen 

Ikke aktuelt 

 

Kopi til alle gruppeledere 

 

Referatet lægges også på forældresiden (husk at logge ind først): 

http://www.marjatta.dk/voksencentre/sampovig/foraeldreside/lokalrads

referater   

 

1. Lokalrådets arbejde og forretningsorden 

Formanden gennemgik forretningsordenen (vedlagt som bilag), som alle 
medlemmer forpligter sig til at respektere. Han fremhævede specielt: 

- at de 4 repræsentanter fra husene principielt repræsenterer 
beboerne, hvis interesser i det hele taget er lokalrådets ledetråd, 

- at lokalrådet er rådgivende i forhold til retningslinjer for 
SampoVig, og arbejdsformen er generelt dialog frem for formelle 
afstemninger, 

- at lokalrådet ikke (som den tidligere lokalbestyrelse) har noget 
formelt ansvar for personale, budget, regnskab eller andre 

http://www.marjatta.dk/voksencentre/sampovig/foraeldreside/lokalradsreferater
http://www.marjatta.dk/voksencentre/sampovig/foraeldreside/lokalradsreferater


 

 

 2 

driftsmæssige forhold, men derimod et uformelt ansvar for at 
samarbejde om det gode liv på SampoVig, 

- at beboerne er stemmeberettigede deltagere i årsmødet, som 
tilrettelægges under hensyn til dette. 

 
Vi noterer en ide om en nærmere diskussion af pårørende-samarbejdet og 
beboer-repræsentanternes rolle i dette 
 
Ønsker til samarbejdet i lokalrådet blev drøftet, og der var enighed om at 
det bør være præget af åbenhed, gensidig respekt og konstruktiv 
kommunikation. 
Søren mindede i den forbindelse om den grundlæggende betydning af 
’amatør’: en, der arbejder ud af kærlighed til opgaven. 
 
2. Næstformand 

Rollen som næstformand er ikke nærmere fastlagt i forretningsordenen. 
Vi beslutter at næstformanden dels fungerer som stedfortræder for 
formanden, dels som ordstyrer ved lokalrådets møder. 
Søren Mortensen vælges enstemmigt til at fortsætte som næstformand.  
  
3. Opfølgning på årsmødet 2016  
Bemærkninger til årsmødets forløb: 

- En pårørende savnede den sædvanlige formandsberetning, men 
havde forståelse for at der i år primært blev henvist til lokalråds-
referaterne for at give tid til punktet om værdigrundlag. 

- Beboerne oplever generelt årsmødet som en vigtig begivenhed og 
taler efterfølgende meget om det. I år blev det bl.a. bemærket, at der 
blev talt meget om penge, og at nogle spørgsmål blev rejst i en meget 
skarp tone. Vi er enige om at spørgsmål er velkomne, der henstilles 
blot til at de rejses i en respektfuld tone og så vidt mulig i god tid. 

- Vi er enige om at valg af beboerrepræsentanter fortsat bør drøftes i 
god tid i husene. 

- Medarbejderne er opmærksomme på at det kan have stor betydning 
for beboerne, om de får besøg af deres pårørende på årsmødedagen. 
Derfor var der knyttet en medarbejder til de beboere, der ikke fik 
besøg. 

- Mulighederne for husvise samtaler var ikke ideelle i teltet, vi vil 
overveje alternativer til næste år. 

Bemærkningerne noteres af hensyn til planlægningen af næste årsmøde. 
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4. Orientering om økonomi 
Hele Marjattas regnskab behandles hvert år på Støttefondens årsmøde. 
Det endelige regnskab for 2015 var forsinket på grund af regionens 
systemer, men er nu tilgængeligt på 
www.Marjatta.dk/Om_Marjatta/Regnskaber.  
En generel orientering om SampoVigs økonomi er altid indeholdt i 
forstanderens årsberetning. Yderligere spørgsmål om SampoVigs økonomi 
er i år rejst dels på årsmødet, dels direkte til forstanderen. Vi drøfter 
behovet for yderligere økonomisk orientering til alle pårørende, men 
opfattelsen er at kun enkelte pårørende har interesse i dette.   
Ønskerne til økonomisk orientering er at sikre tryghed, dels gennem 
indsigt i regnskaber (dvs. bagudrettet faktisk forbrug), dels gennem 
forståelse af budgetstatus (råderum og balance mellem bevillinger og 
planlagt aktivitet).  
Vi aftaler at invitere Marjattas administrationschef til et næste 
lokalrådsmøde for at gennemgå opbygningen af budget og regnskab samt 
forklare eksisterende muligheder for økonomirapporter. Derefter vil vi 
drøfte behovet igen.  
Vi er enige om at økonomisk opfølgning ikke er en opgave for Lokalrådet, 
vi vil blot sikre interesserede pårørende en rimelig indsigt.  
Punktet drøftes igen på næste lokalrådsmøde. 
 
5. Behov for tilpasning af bygninger 
Mulighederne for forbedring og udbygning af SampoVigs bygninger er 
fortsat under drøftelse med Marjattas daglige ledelse. Nu da ombygning af 
Sofiegården nærmer sig afslutning, og udbygningen af Vidarslund er 
projekteret, står SampoVig og specielt Lærkegården naturligt for tur. 
Foreløbige ideer er at udnytte Uglebo til lejligheder/demensboliger for 
beboere samt udnytte Eman’s hus til administration og derved frigøre 
værelser på Lærkegården, så der i alt kan flytte 4 nye beboere ind. Ideen 
om at bygge et bofællesskab på haveværkstedets plads og flytte 
haveværkstedet ud i haven er også stadig med i overvejelserne. 
Som overordnet princip tilstræbes det at skabe mere fleksible rammer, der 
giver mulighed for at blive boende på SampoVig også når ens personlige 
behov ændres i forbindelse med aldring og eventuel demens. Det vil 
hjælpe til at fastholde beboernes netværk og til at bevare en 
mangfoldighed i aldersfordelingen. Der skal dog stadig være mulighed for 
at flytte både internt og eksternt, hvis det er den bedste løsning i 
beboernes interesse.  

http://www.marjatta.dk/Om_Marjatta/Regnskaber


 

 

 4 

Lokalrådet tilslutter sig dette princip og finder det ligger i naturlig 
forlængelse af den prisværdige indsats, der allerede med succes er gjort for 
at klæde medarbejderne på til at imødekomme nye behov i forbindelse 
med aldring og demens. Vi vil gerne høre mere om gruppeledernes 
erfaringer med dette på et kommende møde. 
Vi forventer at fortsætte dialogen om bygningsertilpasninger og eventuelle 
nye boliger på næste møde. 
  
6. Videre arbejde med fælles værdigrundlag 
Skolehjemmet og de øvrige voksencentre har i lighed med SampoVig 
behandlet sammenskrivningen af værdier fra den fælles 
pårørendekonference på Bredeshave. Ud af det er der kommet flere 
eksempler, men efter formandens vurdering ikke nye emner, der rokker 
ved konklusionerne fra SampoVigs årsmøde.  
Formanden deltager i en arbejdsgruppe, der samler alle input fra 
skolehjem og voksencentre med henblik på en samlet opsummering af de 
pårørendes værdier i efteråret. Denne vil som planlagt indgå sammen med 
input fra medarbejdere og beboere i det endelige fælles værdigrundlag.  
 
7. Eventuelt 
Vi drøfter hvordan vi mest muligt kan friholde gruppelederne for 
arbejdsrelaterede opkald i deres fritid. Forstanderen overvejer hvilken 
vejledning, der kan gives til pårørende om dette, og beboer-
repræsentanterne medvirker gerne til at bringe dette videre til de 
pårørende. 
 
Til kalenderen: 
21. september kl. 16 Lokalrådsmøde 

 
Med venlig hilsen 

 

Sonny Ferm & Jørgen B. Svendsen 


