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Referat af Lokalrådsmøde tirsdag 28. januar 2020 kl. 14.30 - 17 

 

Rolle Navn Tilstede Afbud 

Beboerrepræsentant Søren Mortensen, 

Næstformand 

 x 

Hardy Petersen X  

Mia Husted x  

Inge Lise Holmgren X  

Antroposofisk uddannet Terje Erlandsen X  

Formand, 

repræs. for driftsfonden 

Jørgen B. Svendsen X  

Forstander Bernhard Schmitz X  

Værkstedsleder Tine Normann Lange  X 

Gruppeleder Mette Nielsen x  

Gruppeleder Marie Jakobsen x  

Gruppeleder Rise Vilbøl  x 

Gruppeleder Marianna Knaack Eenberg x  

 

 

Referatet lægges snarest på beboersiden på www.marjatta.dk . 

1. Nyt fra SampoVig 
 

Status på byggeri og tilflytning 

”Svanen” bliver en kombination af det bedste fra Sagahus og Mariahaven: 12 lejligheder med 

Trinette-køkken, et stort fælles køkken med en bo-gruppe på 6 på hver side. I hver bo-gruppe 

kommer der også en gruppestue med et lille køkken. De to bo-grupper deler personale med 

fælles gruppeleder.  

 

Lokalrådet orienteres om de foreløbige tegninger. 

Endelige tegninger fremvises ved det kommende Årsmøde i maj. 

Svanen forventes klar til indflytning forår 2021. 

Svanen bliver en §108 enhed ligesom Svalebo og Tranekær, det er der mest behov for. 

 

Lokalrådet forbereder sig på en stor opgave sammen med beboer og medarbejdere; at tage godt 

i mod nye beboere og pårørende. Vi forventer at kende beboergruppen hen på efteråret. 

 

Planen er at udvide sal og værkstedsfaciliteter hurtigst muligt. Lokalrådet orienteres løbende 

om overvejelserne, herunder placering af sal.  

 

Orientering om fratrædelse og ansættelse af forstander 

Bernhard orienterer om fratrædelsen. Der var enighed mellem Jeanette og Bernhard om 

fratrædelse, da der var forskellig oplevelse af den fælles ledelsesmæssige opgave og da der ikke 

kunne opnås et godt samarbejde. 

http://www.marjatta.dk/
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Lokalrådet tager orienteringen til efterretning og glæder sig over at et stærkt hold af 

gruppeledere og værkstedsleder med en stærk forankring i Marjattas pædagogik er godt på 

plads. Lokalrådet ser frem til også fremadrettet at samarbejde med ledergruppen om den 

fortsatte udvikling af SampoVig. 

 

Forstanderstillingen er opslået med ansøgningsfrist 19. februar, ansættelsessamtaler i 2 runder 

februar-marts.  

En ny forstander forventes at kunne tiltræde 1. maj og deltage i årsmødet 2. maj. 

 

Orientering om kompetenceløft-processen  
Der opleves fortsat en god proces med aktive og engagerede medarbejdere. 

Forløbet med 8 Kompetencedage (se referat fra 19. november 2019) slutter i maj.  

Alle fast ansatte medarbejdere deltager.  

 

Kort nyt om værkstedets tilbud 

Nye ansættelser i værkstedsregi: 

Camilla > pædagog og nu på opkvalificering i Helsepædagog 

Andreas > helsepædagog fra Sverige 

Tine > værkstedsleder og pædagog 

Heidi > pædagog med erfaring fra Steiner pædagogikken 

 

Hans flytter fra Lærkegården til værkstedet, hvor han især vil dyrke musik og sang med 

beboerne. 

Nærmere information om livet på værkstederne følger, når Tine har mulighed for at deltage. 

 

Nyt fra Beboerrådet  

Evaluering af julekomsammen.  

Der planlægges en festlig indvielse af den nye grønning. 

Beboerrådet vil overveje hvordan de kan være med til at modtage de nye indflyttere. 

 

Nyt om hjemmeside 

Vores nye hjemmesideredaktør Rise er nu i gang med at opdatere siden.  

Foreløbig er forretningsorden, referater og besøgsweekender på plads, så kommer turen til 

opdatering af beboere og medarbejdere. 

Behovet for nyheder/reportager på hjemmesiden drøftes på næste lokalrådsmøde. 
 

2. Samarbejde med pårørende om beboernes økonomi 
Samarbejdet drøftes ud fra flere vinkler: Myndighed/værgemål – behov for samtykke – 

anonyme eksempler på problemstillinger i det daglige – livslang økonomi/opsparingsbehov. 

 

Langt de fleste beboere er personligt myndige, og det giver kun sjældent problemer. Marjatta 

kan hverken rådgive eller beslutte om værgemål, men opfordrer de pårørende til at orientere 

sig, som der f.eks. var mulighed for ved oplæg på Fondens årsmøde 2019. 
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Der kan i dagligdagen være forskelle mellem pårørendes ønsker og beboernes egne ønsker og 

interesser. Sampovig har dog kun ganske få tilfælde, hvor dette bliver til konflikter om 

beboernes økonomi.  

Hvis der er væsentlig tvivl om en beboers interesser, er Marjatta forpligtet til at underrette 

beboerens kommune. Kommunen kan videregive til Familieretshuset, der undersøger og træffer 

afgørelse om der skal udpeges en uvildig værge. Dette forekommer kun i ganske få tilfælde. 

 

Indsigt i beboerens økonomi (f.eks. kontoudskrifter) forudsætter et informeret samtykke fra 

beboeren.  

 

Kravene til dokumentation og kontrol af beboernes økonomi fylder mere og mere. Marjatta har 

derfor ansat en controller. Målet er altid fejlfri forvaltning, men sker der fejl skal controlleren 

medvirke til at de hurtigst muligt findes og rettes.  

 

Alle beboere har en form for opsparing, der fremgår af administrationsaftalen. Den skal blandt 

andet sikre en smertefri overgang til folkepension, når den tid kommer.  

 

Lokalrådet beslutter på et kommende møde at drøfte behovet for yderligere information til 

pårørende om hovedemnerne: 

• Værgemål  

• Informeret samtykke (også i forhold til at modtage behandling i sundhedsvæsenet) 

• Livslang økonomi og behovet for ”Pensionsopsparing” 
 

3. Indsatsområder for SampoVig 
Lokalrådet beslutter at drøfte punktet på næste møde, så der kan informeres ved årsmødet. 

 

4. Arrangementer  
Den nye dato for Søskende dag lørdag 7. marts kl 12 – 14:30 er udsendt til alle på 

mailinglisten. 

Endelig invitation med tilmelding følger snarest. 

 

Datoen lørdag 3. oktober er reserveret til en Søskende temadag på Bredeshave for søskende på 

tværs af Marjatta.  

Terje vender tilbage med forslag til oplægsholder. 

På søskendedagen 7. marts spørges de fremmødte søskende om ønsker til emner til temadagen. 

Øvrige søskende spørges i forbindelse med invitation til temadagen. 

Målgruppen er ikke endeligt afklaret, Lokalrådet overvejer behovet hos de yngste søskende. 

 

Lokalrådet bakker op om ideen om Temadage for pårørende med afsæt i kompetenceløft – 

processen. 

Ledergruppen drøfter hvilke temaer, der kan være aktuelle at formidle videre til forældre, og 

inviterer Lokalrådets formand til at deltage med et oplæg til hvordan en temadag kan 

iværksættes. 
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Årsmøde afholdes lørdag 2. maj efter samme model som i 2019. En optakt med beboerne 

ønskes. 

Fælles majstangsrejsning hvis vejret tillader. 
  

5. Næste møde 
Næste lokalrådsmøde som aftalt tirsdag 31. marts kl 14.30 – 17. 

Jørgen kommer med forslag til mødedatoer i 2020/21. 

6. Eventuelt 
Er der mulighed for at effektivisere mødeformen, evt. med et formøde? 

Drøftes på et kommende møde.  

 

Til kalenderen: 

Søskendedag på SampoVig lørdag 7. marts kl 12 – 14.30 

Lokalrådsmøde 31. marts kl 14-17.30 

Årsmøde på SampoVig lørdag 2. maj ca. kl 11 – 15 

Temadag for pårørende – ikke fastlagt 

Høstfest på SampoVig lørdag 5. september 

Evt. Temadag for søskende på Bredeshave lørdag 3. oktober 

Julekomsammen lørdag 12. december 

 

Med venlig hilsen 

Bernhard Schmitz & Jørgen B. Svendsen 


