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Referat af Lokalrådsmøde tirsdag 15. januar 2019 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 Ubesat   
Medarbejderrepræsentant Kenneth Klindt X  
Gruppeleder Mette Nielsen X  
 
Kopi til alle gruppeledere 
 
Referatet lægges snarest på beboersiden på www.marjatta.dk . 
 

1. Orientering om livet på SampoVig 

Beboerrådet arbejder efterhånden meget selvstændigt, for tiden blandt andet på at 
forberede en endnu bedre diskoteksfest med gæster både fra Marjatta-
fællesskabet og udefra. 
Men også med opfølgning på borgmesterens tilsagn om at forbedre gangstien til 
byen over marken, som er både mørk og uegnet for bevægelseshæmmede. 
Borgmester, udvalgsformand og en kommunal embedsmand er nu inviteret til et 
møde på SampoVig, hvor behovet vil blive forklaret af beboerne. 
Lokalrådet glæder sig meget over begge initiativer. 
 
Beboersiderne på www.marjatta.dk er efter en teknisk omlægning nu tilgængelige 
igen, men desværre ikke helt opdaterede med lokalrådsmedlemmer, referater mm. 
Vi håber snarest beboersiden igen vil indeholde: 
- Oversigt over beboere og medarbejdere i de enkelte huse, 
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- Lokalrådets sammensætning, kontaktdata og vedtægter, 
- Referater af årsmøder og lokalrådsmøder, 
- Glimt fra rejser og arrangementer, 

 
Man kommer ind ved at trykke på hængelåsen (øverst i højre hjørne) og derefter  
skrive: 
Marjattafor 
Marjattafor 
  
Det vil sige samme tekst i brugernavn og adgangskode.  
(Marjattafor med stort M, resten med småt og uden mellemrum eller andre tegn). 
Hold derefter musen på ”Beboerside” i det hvide felt foroven og vælg så 
”Voksencentre” og ”SampoVig beboerside”. 
 
Det er et stort og tidskrævende puslespil for gruppelederne at lægge vagtplaner 
for ferieperioderne, så medarbejdertimerne udnyttes bedst muligt. 
Lokalrådet opfordrer derfor de pårørende til at give besked om beboernes 
sommerferie og juleferie tidligst muligt og allersenest henholdsvis 1. maj og 1. 
november. 
Se også oversigten over besøgsweekender mm vedhæftet. 
 
Marjatta’s regnskab er under afslutning og der ventes stort set at være balance i 
SampoVigs økonomi for 2018, det vil sige at merudgifterne specielt på grund af 
særlige behov i Tranekær nu stort set er indhentet.  
Samlet set ventes der også at være balance i økonomien for 2019. 
Der arbejdes stadig på at sikre en kommunal betaling, som modsvarer de nye 
behov, der følger med aldring og demens. Som tidligere nævnt oplever Marjatta 
generelt at kommunerne er meget tilbageholdende med at anerkende disse særlige 
behov. 
 
Marjatta får brug for flere voksenboliger (specielt § 108 boliger) i de kommende 
år, og der arbejdes fortsat på en samlet plan for disse.  
Lokalrådet ser gerne flere beboere på SampoVig forudsat at de fysiske rammer 
(herunder sal og værksteder) følger med, og forudsat at der fortsat er 
overskuelige, mindre boenheder. 
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Nogle huse og beboere har i 2018 oplevet flere skift i medarbejdergruppen end vi 
har været vant til på SampoVig. Som det fremgik af Jeanettes julebrev har i alt 
fire faste medarbejdere forladt SampoVig i andet halvår af 2018. Siden er 
værkstedslederen overgået til et af Marjattas andre værksteder.  
Genbesættelse af stillingerne er i gang efter Marjattas sædvanlige praksis, så vidt 
muligt med antroposofisk uddannede pædagoger/helsepædagoger. SampoVig 
modtager heldigvis løbende uopfordrede ansøgninger, hvilket peger på et ry som 
en god arbejdsplads.  
Efter en nærmere orientering fra ledelsen konkluderer Lokalrådet: 

- at medarbejderforhold kun drøftes i Lokalrådet i det omfang de påvirker 
beboernes hverdag, 

- at medarbejderudskiftningerne samlet set ligger lavt inden for det 
sædvanlige i Marjatta-fællesskabet, og det samme gælder barsel og 
sygefravær, der også kan betyde skift for beboerne, 

- at Lokalrådet har fuld tillid til de beslutninger der er truffet, og til at vi 
fortsat vil have en usædvanligt stabil og engageret medarbejdergruppe på 
SampoVig. 

Spørgsmål kan som sædvanligt rettes til forstanderen og til gruppelederne, der vil 
informere i husene efter behov. 
 

2. Udviklingsområder for SampoVig 

 
Lokalrådet gennemgår oversigten over udviklingsområder for SampoVig fra 
årsmøderne 2016-2018 (vedlagt til orientering) og konkluderer foreløbigt: 

- at vi som ventet ikke er ”færdige” med disse udviklingsområder, 
- at de kan og bør samordnes med målsætninger fra en nyligt afholdt 

visionsdag for SampoVig, 
- at vi beder forstander og formand udarbejde oplæg til en samlet oversigt, 

der fremlægges på næste lokalrådsmøde og på årsmødet. 
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3. Arrangementer 

Julebasaren på Bredeshave blev endnu en gang meget velorganiseret og 
velbesøgt, og en god lejlighed til at møde både medarbejdere og pårørende fra 
hele Marjatta.  
Vi oplevede dog at salget af skrabelodder ikke gik så nemt i år, så den model bør 
overvejes grundigt inden næste år. 
 
Vi oplevede en god stemning til årets julekomsammen på SampoVig. Flere 
pårørende har specielt glædet sig over beboernes julekor og over at Jeanette nåede 
at møde langt de fleste pårørende. Som det fremgik af julebrevet er man meget 
velkommen til at kontakte Jeanette, hvis man har noget på hjerte eller blot vil 
hilse på vores nye forstander. 
Næste år vil vi så vidt muligt arrangere spisning i hvert enkelt hus. 
 

4. Næste møde 

Lokalrådet mødes igen tirsdag 26. marts 2019 kl 14-17. 
 
Mulige emner til dette eller senere møder: 
- Oplæg til opdatering af udviklingsområder, herunder SampoVigs særpræg 

og indtryk fra inspirationsbesøg på Fredskov og Sagahus, 
- Forberedelse af livets afslutning, 
- Opfølgning på budgetstatus, herunder dækning af nye behov, 
- Styring af beboernes økonomi, 
- Ferieplanlægning i boenheder og A-hus, 
- Søskendedag, formål og plan 
- Status på indflytning og udbygningsplaner, 
- Ideer til Marjatta-bladet, 
- Forberedelse af årsmøde. 

 

5. Eventuelt 

Vi vil undersøge proceduren for handicap-P-skilte og informere om dette.  
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Til kalenderen: 

Tirsdag 26. marts 14-17 Lokalrådsmøde SampoVig 
Lørdag 27. april Årsmøde Marjattas støttefond på Bredeshave 
Lørdag 4. maj Årsmøde SampoVig 
Høstfest lørdag 7. september 
Søskendedag lørdag 5. oktober  
Julekomsammen lørdag 14. december 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jeanette Stærk Larsen & Jørgen B. Svendsen 


