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Referat af ekstra Lokalrådsmøde fredag 10. februar 2017 kl. 10-12 

 

Rolle Navn Tilstede Afbud 

Beboerrepræsentant Søren Mortensen, 

Næstformand 

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  X 

Gruppeleder Mette Nielsen X  

Øvrige gruppeledere 

inviteres efter behov 

Fie Watson Hansen 

Simon Højris Bendtsen 

  

 

Kopi til alle gruppeledere 

 

Referatet lægges snarest på forældresiden. 

 

1. Udviklingsområder for SampoVig i 2017 

Med udgangspunkt i debatoplægget, som blev godkendt på årsmødet, drøfter vi i 

fortsættelse af sidste møde hvordan vi prioriterer og arbejder med de 4 

udviklingsområder i 2017: 

 Indflydelse på eget liv (herunder kendskab til egen livshistorie), 

 At vokse hele livet,  

 At bevare sundheden og  

 At dyrke netværket. 

 

Vi er opmærksomme på, at der løbende arbejdes med alle 4 områder på 

SampoVig, og på at dette arbejde også vil fortsætte ud over 2017. Der er altså 



 

 

2 

 

 

 

 

 

ikke tale om at vælge mellem de 4 områder, der blev prioriteret på årsmødet, men 

snarere om at drøfte, hvor lokalrådet og de pårørende især kan bidrage. 

 

Vi er enige om at involvere de pårørende i et projekt om livshistorie. En 

initiativgruppe bestående af Inge Lise, Sonny og Jørgen kommer med nærmere 

forslag til dette. 

(Efter mødet besluttede initiativgruppen at invitere de pårørende til et gå-hjem-

møde om livshistorie torsdag 11. maj kl. 12.45-15. Invitation udsendes snarest) 

 

Marianne giver en tankevækkende beretning om sin brors sygdomsforløb og især 

de erfaringer, det har givet fra samarbejdet med det offentlige sundhedsvæsen. Vi 

er enige om at disse erfaringer kan være meget relevante for andre og bør komme 

hele Marjatta-fællesskabet til gode.  

Som første skridt vil: 

- Marianne nedskrive sine oplevelser fra det konkrete forløb, 

- Jørgen forsøge at opsummere de mere generelle råd, der kan høstes, 

- Sonny derefter tage kontakt til Marjattas lægekonsulent Thomas Johansen 

med henblik på at formidle erfaringerne. 

Derefter vil vi drøfte om der er behov for yderligere tiltag, for eksempel 

orientering på årsmødet. 

 

Til kalenderen: 

 

Torsdag 6. april 13-16 Lokalrådsmøde 

Torsdag11. maj 12.45-15 Gå-hjem-møde for pårørende om livshistorie 

Lørdag 29. april kl 13.30 Fondens årsmøde på Bredeshave 

Lørdag 20. maj ca. 10-15 Årsmøde SampoVig 

Lørdag 7. oktober ca. 10-15 Søskendedag 

 

Med venlig hilsen 

 

Sonny Ferm & Jørgen B. Svendsen 


