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Referat af Lokalrådsmøde tirsdag 26. marts 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 Ny repræsentant   
Formand, 
repræs. for driftsfonden 

Jørgen B. Svendsen X  

Forstander Jeanette Stærk Larsen X  
Værkstedsleder Ubesat   
Medarbejderrepræsentant Kenneth Klindt X  
Gruppeleder Mette Nielsen X  
Gruppeleder Simon Højris Bendtsen X  
Gruppeleder Marie Jacobsen X  
 
Kopi til alle gruppeledere 
 
Referatet lægges snarest på beboersiden på www.marjatta.dk . 
 

1. Orientering om livet på SampoVig 

 
Terje Erlandsen, der er leder af Marjattas Uddannelses- og Kulturcenter, vil 
afløse Kristoffer Petersen som antroposofisk uddannet deltager i Lokalrådet. 
 
Som ny værkstedsleder på SampoVig er ansat Mette Hirsch, der starter 1. maj. 
I den nye ledelsesstruktur hvor alle værksteder er samlet under Kristoffer 
Petersens ledelse, spiller den lokale værkstedsleder en vigtig rolle i at sikre god 
sammenhæng mellem boenheder og værksted. Lokalrådet glæder sig derfor 
særligt over at stillingen nu er besat. 
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Stillingen som gruppeleder på Vibehuset genopslås, da der er begrundet håb om 
flere kvalificerede kandidater. 
 
Budget for 2019 forventes at være i balance. Det er til stadighed en udfordring at 
skaffe de nødvendige bevillinger fra hjemkommunerne til at dække de nye behov, 
der følger med aldring. Det er nu lykkedes for en af de ældre beboere, og der 
arbejdes fortsat på at dokumentere behovet hos flere beboere. 
 
SampoVig har søgt om at omdanne en ledig § 85 plads til en § 108 plads, da der 
er større behov for disse i Marjatta-fællesskabet. Derudover ventes den ledige § 
85 plads på Lærkegården besat inden længe.  
 
Bestyrelsen for Marjattas Støttefond har nu vedtaget vedlagte Vision, strategi og 
handlingsplan for boliger. Handlingsplanen betyder at der snarest muligt bygges 
12 nye boliger på SampoVig (placeret på det nuværende haveareal nord for 
Svalebo).  
Salen udvides tilsvarende. Placeringen af værkstedslokaler overvejes. 
Planen er at tage udgangspunkt i tegningerne fra Sagahus i Vidarslund og tilrette 
disse med de erfaringer, der siden er gjort. Denne boligtype (med 3 
køkken/fællesrum og toilet/bad til alle værelser) har vist sig at give fleksible 
muligheder både for gruppeopdeling og for medarbejdernes vagtplanlægning. 
På længere sigt kan det komme på tale at indrette yderligere 3 selvstændige 
lejligheder i det nuværende haveværksted, som let kan forbindes med Svalebo. 
Udbygningen vil betyde en stor opgave i at tage godt imod nye beboere og 
pårørende, men også nye muligheder for aktivitet og socialt fællesskab på 
SampoVig.  
Lokalrådet glæder sig over beslutningen og ser frem til den forventede indvielse i 
slutningen af 2020. 
 
SampoVig bruger efter aftale med de pårørende nogle lukkede Facebookgrupper 
til at støtte den daglige kontakt med de pårørende. Der er enighed om at fortsætte 
dette, idet alle er opmærksomme på indhold og deltagere. De nuværende grupper 
ændres på en sådan måde, at en gruppe følger et hus. Det betyder opsplitning af to 
af vores nuværende grupper. Derudover udarbejder ledelsen retningslinjer for 
brug af Facebook, med henblik på mere sikker brug. 
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Handicap-P-Skilte kan søges af beboere med særlige lægedokumenterede behov. 
Gruppelederne kender proceduren og søger for de beboere, hvor det bliver 
aktuelt. 
 
Beboerrådet har på eget initiativ afholdt en meget velarrangeret og meget 
vellykket diskofest i salen med ca. 70 deltagere, herunder gæster inviteret fra 
Karise-uddannelsen og andre Marjatta-enheder. 
 
Beboernes henvendelser til borgmesteren om stien til byen har nu båret frugt, så 
stien foreløbig er udvidet og stabiliseret. Der udestår stadig belysning, men det vil 
ikke blive glemt. 
 

2. Udviklingsområder og særpræg for SampoVig 

 
Forstander og formand fremlægger deres udkast til opdatering af oversigten 
Udviklingsområder for SampoVig, som senest blev opdateret ved årsmødet 2016. 
Indholdet er nu afstemt med indsatsområder fra en nyligt afholdt visionsdag for 
SampoVig, idet der var en høj grad af overensstemmelse. 
 
Der var enighed at tilføje flere emner: 

- boligtilpasning og udbygning af SampoVig (jævnfør punkt 1 ovenfor), 
- fælles kompetenceudvikling inden for helsepædagogik, 
- bæredygtighed og miljøbevidsthed, 

En opdateret version fremlægges på årsmødet. 
 
Lokalrådet havde derefter en indledende drøftelse af SampoVigs særpræg, 
specielt hvad vi ønsker at SampoVig skal være kendt for, når beboere og 
medarbejdere i fremtiden vælger henholdsvis bosted og arbejdsplads.  
Det var der mange ideer til, hvoraf de fleste faldt inden for disse hovedområder: 

o Kunst, teater og musik i pædagogik og terapi 
o Bynær beliggenhed med gode muligheder for at deltage i byens liv og for 

at invitere byen – og alligevel nem adgang til en varieret natur (skov, 
marker, klint, strand, havn) 

o Naturlig tæt sammenhæng mellem boenheder indbyrdes og med 
værksteder, understøttet af fælles udearealer og trygge stiforbindelser 
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o Langvarige relationer, som understøttes af en meget stabil 
medarbejdergruppe 

o Arrangementer for pårørende (udover årsmødet tænkes der især på høstfest, 
søskendedag og julekomsammen) 

o Et aktivt beboerråd, der bl.a. arrangerer nogle fede diskofester☺ 
 

3. Kørsel i besøgsweekender 

 
Busturene i besøgsweekenderne er efterhånden blevet så lange at det ikke er 
rimeligt for beboerne. Simon har derfor udarbejdet en ny køreplan med faste 
opsamlingspunkter på både syd- og nordturen.  
Den vil tage toppen af de længste køretider og samtidig give mere forudsigelige 
ankomsttidspunkter for alle.  
Transport mellem hjem og opsamlingssted tænkes arrangeret af de pårørende 
(som de fleste allerede gør).  
 
Lokalrådet finder at dette samlet set er i beboernes interesse, selvom det kan give 
ulejlighed for nogle. 
Simon informerer snarest alle pårørende om detaljerne i planen, der ventes at 
gælde fra og med påskeferien i år.  
Herunder om kontaktdata til busselskabet og om evt. mulighed for at følge 
busserne via GPS. 
 

4. Ferieplanlægning i boenheder og A-hus 

A-huset på SampoVig vil ligesom sidste år være åbent i sommerferien.  
Husk venligst at tale med gruppelederen, hvis der skulle være ændringer til 
ferieplanerne for enkelte beboere. 
 

5. Arrangementer 

Årsmøde som planlagt lørdag 4. maj.  
 
Marianne Guldbek, der repræsenterer Vibehuset, ønsker at udtræde af Lokalrådet 
efter sin brors død. 
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Formanden opfordrer interesserede kandidater til at henvende sig i god tid inden 
årsmødet, da kandidater i henhold til forretningsordenen skal indstilles af 
Lokalrådet. 
 
Oplæg om Udviklingsområder og SampoVigs særpræg præsenteres på årsmødet. 
 
Forslag til søskendedag fremlægges på næste møde. 
 

6. Ideer til Marjattabladet 

Der forberedes: 
- en fotocollage fra Beboerrådets diskofest, 
- en artikel om beboernes kontakt til kommunen om kirkestien. 

7. Næste møde 

Lokalrådet mødes igen før sommerferien, dato aftales pr mail. 
  
Mulige emner til dette eller senere møder: 
Opfølgning på budgetstatus, herunder dækning af nye behov, 
Status på indflytning og udbygningsplaner, 
Styring af beboernes økonomi, 
Søskendedag, formål og plan, 
Ideer til Marjatta-bladet, 

8. Eventuelt 

Intet at referere. 

Til kalenderen: 

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


