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Referat af Lokalrådsmøde 17.3. 2021 14.30 – mødet er digitalt 

 

Rolle Navn Tilstede Afbud 

Beboerrepræsentant Søren Mortensen, 

Næstformand 

X  

Hardy Petersen X  

Mia Husted  x 

Inge Lise Holmgren 

Lene Pedersen 

X 

X 

 

 

    

Antroposofisk uddannet Terje Erlandsen X  

Formand, 

repræs. For driftsfonden 

Jørgen B. Svendsen X  

    

Værkstedsleder Tine Normann Lange X  

Gruppeleder Mette Nielsen X  

Gruppeleder Marie Jakobsen X  

Gruppeleder Rise Vilbøl X  

Gruppeleder Tine Frederiksen X  

Gruppeleder  Kim Olsen X  

    

    

Forstander SampoVig Mette Bergø X  

 

1. Kort nyt fra SampoVig  

 
• Lokalrådet takker Tine for indsatsen som værkstedsleder i en periode med en del 

forandringer, og ser trygt frem til at der arbejdes videre med de strukturer og rutiner, som 

Tine har været med til at bygge op. 

• Mette N fortæller fra beboerrådet, at de er i en god udvikling, og har mange ideer. De vil 

gerne lave en væg med fotos af medarbejderne, og er selv engageret til opgaven. Der er 

indkøbt et polaroidkamera som de skal bruge til opgaven. Den nye pedel sørger for en 

ramme de kan hænge i. Lokalrådet beder om at de også kommer på SampoVigs 

beboerside.  

Derudover har rådet sat gang i en lille samtalecafe, hvor beboere mødes og taler om det 

der nu trænger sig på. Det kan være alt fra noget der skal googles frem, til noget fra den 

nære hverdag. 

• CoronaStatus:  Vi har i dag haft besøg af et vaccinationshold fra region Sjælland, 

bestående af en læge og to sygeplejersker. Det forløb fint og de var meget tålmodige og 

forstående.  Vi har stadig et hold medarbejdere som hver tirsdag PCR-poder medarbejdere 

og beboere. Det fungerer super godt. De få beboere som oplever det er svært at blive 

podet, får støtte til at komme lidt nærmere en succesfuld podning, for hver gang. Det er 

super godt. 
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• Medarbejdernyt: SampoVig har fået en ny pedel, da den gamle sagde sit job op. Mogens – 

som den nye hedder – startede 1.3. og er allerede godt i gang med projekter rundt 

omkring på matriklen. 

• Status på tilsynsrapport: På Marjatta arbejder vi fortsat med de opmærksomhedspunkter 

og anbefalinger tilsynet kom med i sidste rapport. Tilsynet har meldt nyt tilsyn d 9.4.2021, 

på SampoVig. Det er vi i gang med at forberede. De vil denne gang have fokus på 

Selvstændighed og relationer, på fysiske rammer og endelig på organisation og ledelse. 

 

2. Udbygning og omflytning 

 
• Status på byggerier. I Svanen går byggeriet fremad og der er ingen problemer.  

Plantegning af Svanen udsendes sammen med referatet. 

Lærkegården skal have to nye badeværelser, hvilket så småt er gået i gang. Ombygningen 

indpasses i flytteplanerne, så beboernes dagligdag forstyrres så lidt som muligt. 

Vibehuset skal der ikke bygge om i, det skal blot males når tid er. Salen er der ikke nyt 

omkring endnu. Den nye værkstedsbygning er lige nu på tegnebrættet hos arkitekten. De 

har haft et møde med værkstedet, hvor behov og ønsker blev beskrevet.  

• Flyttekabalen: Alle beboere har taget rigtig godt imod de ideer vi har fremlagt omkring 

flyttekabalen. Nu er vi i fuld sving med at skrive til kommunerne for at komme i dialog med 

dem om planerne. Det kræver et stort arbejde, da der er mange lag som skal med i den 

proces.  

• Beboernes økonomi efter flytning: Der vil kun være marginale ændringer for nogle af 

beboerne. 

• Modtagelse af nye beboere og pårørende.  

Der var enighed om, at de nye pårørende lige må høres, hvad de har brug for fra lokalrådet 

eller øvrige pårørende kan hjælpe med. Men generelt var der stor villighed til at stille op til 

de nye. Beboerne (og naturligvis også de pårørende) tager SampoVig i mod med åbne 

arme.  

 

3. Årsmøde 2021  

 
• Lokalrådet ønsker at alle har mulighed for at deltage i årsmødet. Da det ikke er muligt 

under de kendte corona-restriktioner, udsættes årsmødet til lørdag 4. september (som 

allerede er reserveret til høstfest). 

• Beretninger udarbejdes og rundsendes efter nærmere aftale. 

• Valg til lokalrådet afholdes på årsmødet 

• Hvordan holder vi kontakten til de pårørende 

I løbet af 2020 har alt som bekendt været ændret, hvad angår fysiske møder og besøg. 

Mange pårørende savner de sædvanlige møder, arrangementer og uformelle besøg, 

herunder muligheden for at møde nye medarbejdere i boenheder og værksteder. Til 

spørgsmålet om hvordan vi holder kontakten, var der både fra gruppeledere og lokalråd en 

oplevelse af, at man generelt har mere – og i nogle tilfælde også tættere – telefonisk 

kontakt, hvor informationer mm er landet hos pårørende. Mette B og formanden har 
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tidligere talt om at SampoVig kunne lave små filmklip med generel information, spørgsmål 

og svar (f.eks. som det meget sete videoklip fra byggepladsen Svanen). Der er forskellige 

opfattelser af behovet, og der er på SampoVig meget at gøre, så det skal være effektivt i 

forhold til indsatsen.  Det er der forståelse for i lokalrådet, så ideen genovervejes.  

SampoVigs lukkede facebookgrupper er til glæde for mange, og blandt andet er mange 

beboere glade for at vi kan sende lidt fra hverdagen ad den vej. Men det er ikke tanken at 

bruge facebook til generel information, derfor går vi ikke yderligere ind i punktet. 

 

4. Mødeplan 2021/22 
• Punktet om lokalrådets rolle og arbejdsform sættes på dagsordenen, når det igen bliver 

muligt at mødes fysisk. 

• Næste lokalrådsmøde er planlagt til 19.5.21 

• Årsmøde/høstfest er planlagt til 4. september 2021 

 

Ref. Mette Bergø 


