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Referat af Lokalrådsmøde onsdag 29. maj 2019 kl. 14 - 16 

 

Rolle Navn Tilstede Afbud 

Søren Mortensen, 
Næstformand 

X  

Hardy Petersen X  

Mia Husted  x 

Beboerrepræsentant 

Inge Lise Holmgren X  
Antroposofisk uddannet Terje Erlandsen X  

Formand, 
repræs. for driftsfonden 

Jørgen B. Svendsen X  

Forstander Jeanette Stærk Larsen X  

Værkstedsleder Mette Hirsch X (pkt 
1) 

 

Medarbejderrepræsentant Kenneth Klindt  x 

Gruppeledere efter behov Mette Nielsen X  

 
Kopi til alle gruppeledere 
 
Referatet lægges snarest på beboersiden på www.marjatta.dk . 
 

1. Orientering om livet på SampoVig 

 
Lokalrådet byder velkommen til Mette Hirsch, der tiltrådte som 
værkstedsleder 1. maj. Mette har personlig erfaring med en voksen søn med 
infantil autisme og har senere uddannet sig dels inden for autismeområdet, 
dels gennem generel lederuddannelse.   
Efter arbejde indenfor handel og IT kom Mette til Autismecenter Vestsjælland 
og har siden været leder af et bosted og senest af et aktivitetstilbud.  
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Mette er nu i færd med at lære beboere og medarbejdere at kende og sætte sig 
ind i Marjattas værdigrundlag. Hun ser blandt andet frem til at arbejde med 
SampoVigs gode muligheder for helhed på tværs af bosteder og værksteder. 
 
Den 1. juni tiltræder Rise Vilbøl som ny gruppeleder i Vibehuset. 

 
Rise er skolelærer og har indtil nu arbejdet på 
en Friskole. Rise har tidligere været et år i 
Camphill i Skotland.  
Camphill er leve- bo- og arbejdsfællesskaber, 
hvor mennesker med udviklingshæmning bor 
sammen med ”dig og mig”.  
Camphill fællesskaberne er funderet på Rudolf 
Steiners antroposofiske menneskebillede. 
 
I Vibehuset er det lykkedes at omdanne en § 85 
plads til en § 108 plads, som der p.t. er mere behov for.  Pladsen ventes snart 
besat af en ny beboer. 
 
Lokalrådet ønsker beboersiden på www.marjatta.dk opdateret med referater 
med mere. Mette Nielsen undersøger hvornår det er muligt. 
 
Beboerrådet arbejder stadigt mere selvstændigt, og har blandt andet diskuteret: 
hvordan medarbejderne kunne frigøres fra nogle af de praktiske opgaver ved 
den kommende høstfest, 
hvordan søskendedagen bedst kan tilrettelægges, 
om vinterens ugentlige fællesspisning i salen kunne udvides til hele året, 
hvilke andre fællesaktiviteter for hele hele SampoVig, man kunne tænke sig. 
Lokalrådet tager med glæde imod disse gode input, se også under punkt 4. 
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2. Kørsel i besøgsweekender 

Baggrunden for den nye køreplan er nærmere forklaret i forstanderens brev til 
de pårørende (udsendt via mail den 1. maj). På årsmødet den 4. maj blev det 
aftalt at Lokalrådet drøftede eventuelle yderligere kommentarer. Generelt er 
den nye køreplan blevet godt modtaget, selvom den kan være til ulempe for 
enkelte pårørende. 
Lokalrådet er enigt om at de lange køretider var uholdbare, og ser gerne at de 
forkortes yderligere, hvis det viser sig muligt. 
Hvis nogen pårørende fremover får problemer med den fælles kørsel er man 
som sædvanlig velkommen til at kontakte gruppelederen om alternative 
løsninger (f.eks. Flextrafik, taxi eller privat kørsel). 
 
SampoVig informerer særskilt om proceduren for kørelisterne (hvem skal med 
hvorhen) og om kontakt til busserne i akutte situationer. 
 

3. Arrangementer 

Vi har fået mange positive tilbagemeldinger på årsmødets forløb, herunder:  
- Beboernes beretning om stiprojektet, 
- Passende omfang og indhold af beretninger fra formand, forstander og 

værkstedsleder, 
- Passende deltagelse af interesserede beboere, 
- Bordopstilling i salen 
- Majstangsfejring (på trods af kulde) 
 
Vi har siden sidst forhørt os om ønsker til søskendedagen. Der er klare ønsker 
fra beboerne og fra de pårørende i søskendegenerationen om at fortsætte 
traditionen med en årlig søskendedag.   
Vi ser to formål med dagen: 
- at styrke beboernes netværk til egen generation, 
- at styrke kontakt og dialog i søskendegenerationen, der deler det særlige 

vilkår at have en af SampoVigs beboere i familien/netværket. 
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Beboerrådet og en del søskende lægger vægt på at der er lejlighed til samvær 
med beboerne hele dagen. Andre søskende udtrykker også behov for et mere 
fortroligt rum til at udveksle personlige erfaringer og tanker.  
Lokalrådet vil prøve at imødekomme begge behov på følgende måde: 

o En søskendedag lørdag 5. oktober, hvor beboerne deltager sammen med 
de søskende. Mette N og Inge Lise planlægger dette i samråd med 
beboerrådet.  

o Undersøge muligheder og interesse for en særskilt temadag for 
søskendegenerationen, eventuelt sammen med øvrige voksencentre, og 
eventuelt med temaer rettet mod søskende i forskellige livsfaser. 

 
Til høstfesten har Beboerrådet foreslået en professionel grillmester, så 
medarbejderne får bedre tid til samvær. Mette N og Inge Lise undersøger 
muligheder og økonomi. Vi er enige om at gæsterne gerne må betale et 
rimeligt beløb for mad og drikke. 
 
Ved støttefondens årsmøde var der et meget relevant og tankevækkende oplæg 
til overvejelser om værgemål. Vi tror at emnet har interesse for mange og vil 
overveje hvordan vi kan informere flere pårørende.  

4. Ideer til Marjattabladet 

Vi overvejer: 
- en artikel om Beboerrådets virke, 
- en reportage fra KIK-festival 2020. 

5. Næste møde 

Endelig mødeplan aftales pr mail. 
  
Mulige emner til næste møde: 
Lokalrådets rolle og arbejdsform, 
Kost og bevægelse i et helhedsperspektiv, 
Samarbejde med pårørende om beboernes økonomi 
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6. Eventuelt 

Intet at referere. 

Til kalenderen: 

Høstfest på SampoVig lørdag 7. september 
Søskendedag på SampoVig lørdag 5. oktober 
Julekomsammen lørdag 14. december 
 
Med venlig hilsen 
Jeanette Stærk Larsen & Jørgen B. Svendsen 


