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Referat af Lokalrådsmøde 19.05 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 (Ubesat)  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  

 
Referatet lægges snarest på beboersiden på www.marjatta.dk 
 
1. Kort nyt fra SampoVig  

• Mette N beretter lidt fra hverdagen på SampoVig, hvor vi så småt er i gang med mange 

af de aktiviteter der har været på pause pga. corona. Der er gang i madlavning i 

aftenskoleregi, både på SampoVig og på skolen, ridning har været i gang i et stykke tid, 

og alle er glade for at hverdagen bliver mere genkendelig.  

• De faste arbejdsgrupper om Medicinhåndtering, Have og Årstidsfester er også i gang 

igen, de to sidste med beboerdeltagelse. 

• Væggen i salens køkken, er nu prydet med nogle store rammer med fotos af 

SampoVigs medarbejdere. Det er et projekt beboerrådet har stået for, og de har selv 

taget billeder og besluttet hvordan det skulle være. Der mangler enkelte 

medarbejdere, men det kommer. Fotos på hjemmesiden bliver opdateret snarest 

muligt. 

• SampoVigs værksted har nu ansat en ny værkstedsleder. Han hedder Mogens Palm, og 

starter 01.07.2021. Mogens er en stor kapacitet, og vi er meget glade for valget. En rar 

og imødekommende mand med god erfaring inden for ledelse, Steiner-pædagogik, 

håndværk og kunst. 

http://www.marjatta.dk/
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• I Svanen skrider byggeriet fint fremad, og vi kan nu tydeligt fornemme at det bliver et 

godt hus. 

 
2. Tilbud til de nye pårørende. 

• Kort drøftelse af hvordan lokalrådet kan stå til rådighed for de nye pårørende. Mette B 

kan endnu ikke oplyse hvem de nye er, da kommunerne endnu ikke har godkendt 

flytningerne. Når det er klart hvem der flytter ind, vil det være mere tydeligt hvad der 

er brug for.  

• Lokalrådet vil gerne informere om sit arbejde i forbindelse med efterårets 

arrangementer og opfordre nye pårørende til at deltage i Lokalrådsarbejdet, så de kan 

forberede sig inden årsmødet, hvor der er valg til Lokalrådet.  

• Lokalrådet stiller også gerne op, hvis der skulle være behov for at nye pårørende kan 

tale med andre pårørende om hvordan det er at have en søn eller datter som flytter ud 

i et voksenområde.    

 

3. Planlægning af SampoVigs årsmøde 

• Mødet udskydes (er efterfølgende fastlagt til lørdag 30. oktober kl 13.30 til  ca. 16) 

• Lokaliteten finder formand og forstander ud af. 

• Formand og forstander laver hver især beretninger (incl. værkstedsområdet) 

• Der har senest været valg af nye beboerrepræsentanter i 2019, så alle valgte 

medlemmer er principielt på valg.  

Inge Lise, Søren og Jørgen stiller op. 

Mia og Hardy genopstiller ikke. 

Der kan vælges op til 5 beboerrepræsentanter, så vi søger mindst 2 nye kandidater. 

Lokalrådet ser gerne at de nye beboere/pårørende også bliver repræsenteret. 

Indstilling af kandidater drøftes på næste møde.  

 

4. Arrangementer 2021/2022 

• Medborgerskabsarrangement lørdag 02.10.2021 kl 10.30 - 16 i kulturhuset på 

Bredeshave. Formandsforum har arrangeret en temadag for pårørende med Anne Skov 

som oplægsholder, omkring medborgerskab. Anne Skov er den konsulent Marjatta har 

brugt i forbindelse med arbejdet omkring medborgerskab. Anne har i mange år været 

ansat i socialstyrelsen, hvor hun har udarbejdet materiale til netop arbejdet med 

medborgerskab. 

• Søskendearrangementer. Der har tidligere været afholdt søskendearrangementer i 

grupperne. Det har som meget andet været vanskeligt at gennemføre pga corona. Det 

vil i de grupper der opstår efter flytningen, være oplagt at tale om hvad der ønskes og 

kan lade sig gøre i de enkelte grupper. Vi vil gerne reservere en dato til søskendehygge 

på SampoVig i 2022, evt. i foråret. Derudover arbejder Formandsforum videre med 

planer om et fælles søskendearrangement for alle voksencentre.  
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• Høstfest 4. september? I hvilken form kan vi afholde høstfest – hvis overhovedet. Inge 

Lise og Mette B vil gerne lave et lille udvalg og her drøfte mulighederne. Det ville også 

være en glimrende måde at lære hinanden lidt at kende på inden årsmødet som 

kommer i efteråret.  

 
5. Næste møde 

 

Lokalrådet mødes igen fysisk på SampoVig onsdag 1. september kl 14.30 – 17. 

 

Temamøde om Lokalrådets rolle: Det planlagte møde udskydes til efter årsmødet, så hele det 

nye Lokalråd kan deltage. Jørgen og Mette B mødes og laver oplæg til videre proces, så den 

forretningsorden der er for lokalrådene bliver en fælles ramme. 

 

Referent Mette Bergø 


