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Referat af Lokalrådsmøde tirsdag 6. november 2018 kl. 14 - 17 
 
Rolle Navn Tilstede Afbud 

Søren Mortensen, 
Næstformand 

X  

Hardy Petersen X  
Marianne Guldbek  x 

Beboerrepræsentant 

Inge Lise Holmgren X  
Antroposofisk uddannet Kristoffer Petersen  x 
Formand, 
repræs. for driftsfonden 

Jørgen B. Svendsen X  

Forstander Jeanette Stærk Larsen X  
Værkstedsleder Lidia Bjørndal Foustanou  x 
Medarbejderrepræsentant Kenneth Klindt X  
Gruppeleder Simon Højris Bendtsen X  
Særligt inviterede Marie Jakobsen X  
 
Kopi til alle gruppeledere 
 
Referatet lægges snarest på beboersiden på www.marjatta.dk . 
 

1. Orientering om livet på SampoVig 

Lokalrådet byder velkommen til Marie Jakobsen som ny gruppeleder på 
Lærkegården og glæder sig over at hun kunne tiltræde så hurtigt. Marie fortæller 
med et smil at hun næsten har boet halvtids på Lærkegården den første måned for 
at lære beboere og medarbejdere at kende. Nogle af SampoVigs beboere er i 
øvrigt gamle bekendte for Marie fra hendes tid på Marjatta (i Nimah Naust huset). 
Nu glæder Marie sig til at møde alle Lærkegårdens pårørende, blandt andet ved 
Julekomsammen lørdag 8. december.  
 
De tidligere annoncerede ændringer af bemanding og vagtplaner i Tranekær og 
Uglebo er nu trådt i kraft, og der skulle herefter være økonomisk balance i den 
løbende drift. For hele året 2018 forventes stadig et underskud som følge af de 
særlige forhold, der har været i Tranekær. I samråd med Marjattas ledergruppe 
arbejder forstanderen på en plan for at indhente underskuddet over de kommende 
år. 
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Sideløbende arbejdes der på sikre en kommunal betaling, som modsvarer de nye 
behov, der følger med aldring og demens. Marjatta oplever generelt at 
kommunerne er meget tilbageholdende med at anerkende disse særlige behov. 
 
Tranekær får en ny beboer, idet Mie på 22 år flytter hertil fra Skolehjemmet. 
Forventningen er at Mie vil trives i Tranekærs relativt rolige miljø. Mere generelt 
taler vi om hvordan ungdomskultur og –netværk også kan dyrkes på tværs af 
husene, det er en af fordelene ved at SampoVig ligger så samlet omkring 
grønningen.  
Efter omrokeringerne i løbet af året er der stadig en ledig § 85 plads på 
Lærkegården. Pladsen kan for tiden ikke umiddelbart besættes, da det generelle 
behov for flere voksenboliger i Marjatta-fællesskabet primært er § 108 boliger 
eller mere selvstændige § 85 lejligheder.  
 
Ferietilbud i 2019 er ikke planlagt endnu, men beboerne vil ligesom i år få 
mulighed for og hjælp til at vælge mellem forskellige tilbud (F.eks. KIK-festival, 
charterrejse, sommerhusophold) inden for Marjattas fælles ramme for ledsagelse 
på op til 7 rejsedøgn. Lokalrådet finder det i beboernes interesse, at de ud fra 
deres individuelle forudsætninger rådgives i at vælge de ferietilbud, som de på 
sigt har mest udbytte af. 
 

2. Repræsentation af Tranekær og Nattergalen i Lokalrådet 

 
Ved årsmødet aftalte vi at invitere Vibeke Thorsen (Michaels søster) til at deltage 
i Lokalrådets møder som særlig kontakt til Tranekærs pårørende. Da Vibeke ikke 
længere har samme kontakt til Tranekær, har hun bedt os finde en anden løsning. 
Hardy Petersen (Lauras far, som i forvejen repræsenterer Uglebo) påtager sig 
denne rolle på baggrund af sit kendskab til Tranekærs beboere og pårørende. 
 
Da Nattergalen deler gruppeleder med Lærkegården, finder vi det naturligt at 
Søren Mortensen (Theas far, som i forvejen repræsenterer Lærkegården) 
varetager kontakten til Nattergalens beboere og pårørende.  
 

3. Retningslinier for information til pårørende 

Brugen af lukkede Facebook-grupper har været drøftet i Marjatta i lyset af nye 
EU-regler om persondatabeskyttelse.  
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Lokalrådet er enigt om: 
- at disse grupper er meget værdifulde for de pårørende, både til almindelig 

forståelse af hverdagslivet og til støtte for samtalerne med de beboere, der 
selv har svært ved at fortælle, 

- at vi trods flittige opslag ikke har set nogen eksempler på uhensigtsmæssig 
brug, 

- at vi derfor klart ønsker at udnytte denne mulighed for information til 
pårørende, 

- at administrationen af grupperne om nødvendigt må tilpasses til gældende 
regler på området. 

 
Beboersiderne på www.marjatta.dk er for tiden ikke tilgængelige på grund af 
omlægning af den tekniske platform.  
Uafhængigt af dette er vi enige om fortsat at bruge beboersiden til: 
- Oversigt over beboere og medarbejdere i de enkelte huse, 
- Lokalrådets sammensætning, kontaktdata og vedtægter, 
- Referater af årsmøder og lokalrådsmøder, 
- Glimt fra rejser og arrangementer, 
 

Mailinglisten bruges som hidtil til at rundsende vigtige nyheder og information til 
alle pårørende. Målgruppen er principielt kun de pårørende. I særlige tilfælde kan 
nyheder og information også udsendes til andre interesserede (F.eks. tidigere 
medarbejdere). 
Fællesmails udsendes fremover altid som BCC, så modtagernes mailadresser ikke 
fremgår. 
 
Orientering om nye og afgåede medarbejdere sker i almindelighed ved at 
opdatere beboersiden. Forstanderen vurderer hvornår der er behov for yderligere 
information via mail/brev/telefon til de pårørende.  
 
Vi drøfter også hvordan SampoVig kan bidrage til at bevare Marjatta-bladet som 
et godt og levende blad. For eksempel i form af artikler/interviews/billedserier om 
aktuelle temaer, arrangementer og hverdagsliv på SampoVig. 
Lokalrådet vi fremover have ideer til dette som et fast punkt på dagsordenen, og 
både beboere, pårørende og medarbejdere opfordres til at komme med ideer til et 
lokalrådsmedlem eller til Stina i Uglebo, der er SampoVigs faste kontakt til 
bladet. 
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4. Forberedelse af livets afslutning 
Dette tema er på dagsordenen i forlængelse af sidste møde, hvor Michaels søster 
fortalte om sine gode oplevelser og erfaringer i forbindelse med dødsfaldet, f.eks. 
om vågenat og udsyngning af den afdøde. 
Gruppelederne har allerede en huskeliste over praktiske forhold i forbindelse med 
dødsfald. Den tages op til overvejelse i samråd med det øvrige Marjatta.  
Vi drøfter herefter hvordan især pårørende, men også beboere og medarbejdere 
bedst kan forberede en god og værdig afslutning på livet. Vi er klar over at der vil 
være meget individuelle behov og holdninger til dette emne, så vi finder det 
naturligt at tage det op ved netværksmøderne om de enkelte beboere. Det er der 
allerede positive erfaringer med, f.eks. i Svalebo.  
Til støtte og inspiration for sådan en samtale vil vi prøve at samle nogle emner til 
overvejelse for de pårørende.  
Vi taler også om at der uanset alle forberedelser vil opstå situationer og 
spørgsmål, hvor medarbejderne som altid må handle ud fra Marjattas 
værdigrundlag og deres kendskab til beboerne. 
 
5. Arrangementer 
Der var stor tilslutning til årets søskendedag, og mange har fortalt om en god og 
hyggelig dag. En af ideerne bag søskendedagen har været at give de søskende et 
frirum til at dele deres oplevelser og tanker i. Vi finder det derfor værdifuldt, hvis 
der på søskendedagen både er plads til at hygge sig med beboerne og plads til en 
mere fortrolig samtale mellem de søskende, så vi vil til næste år overveje de 
praktiske rammer for det.  
 
Marjattas fælles Julebasar på Bredeshave trækker virkelig mange gæster til, og 
derfor er der også brug for flere og flere hænder bag bordene til at aflaste de 
trofaste basarmedarbejdere, der i mange år har båret basaren. Udover den meget 
informative basarfolder (som vi håber alle har modtaget pr mail 2. November) vil 
vi gerne personligt fortælle om det fællesskab og netværk, der følger med at tage  
sin tjans på basaren, stor eller lille.  
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6. Næste møde 

Lokalrådet mødes igen tirsdag 15. januar 2019 kl 14-17. 
Mulige emner til dette eller senere møder: 
- Gennemgang og opdatering af udviklingsområder, herunder SampoVigs 

særpræg, 
- Opfølgning på budgetstatus, herunder dækning af nye behov, 
- Ferieplanlægning i boenheder og A-hus, 
- Status på indflytning og udbygningsplaner, 
- Indtryk fra inspirationsbesøg på Fredskov og Sagahus, 
- Ideer til Marjatta-bladet, 
- Styring af beboernes økonomi, 
- forberedelse af årsmøde. 

 

7. Eventuelt 

Intet at bemærke. 
 

Til kalenderen i 2018/19: 

Søndag 25. november 10-16 Julebasar Bredeshave 
Lørdag 8. december 12-15 Julekomsammen SampoVig 
Tirsdag 15. januar 14-17 Lokalrådsmøde SampoVig 
Tirsdag 26. marts 14-17 Lokalrådsmøde SampoVig 
Lørdag 4. maj Årsmøde SampoVig 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jeanette Stærk Larsen & Jørgen B. Svendsen 


