
Formandens beretning 2020 

Siden Pårørendeforeningens seneste generalforsamling i maj 2019 er der sket en hel del. 

Først og fremmest var vi i Pårørendeforeningen så heldige, at vi i efteråret 2019 fik lov til at være 

med i ansættelsesudvalget, der skulle vælge den nye leder for Landsbyen Sølund. Der var et ret 

stort antal ansøgere, hvoraf flere var kvalificerede, men heldigvis var vi pårørende enige med de 

øvrige medlemmer af ansættelsesudvalget om, at Anne-Marie Kruse skulle være den nye leder af 

Landsbyen Sølund. Ud over Anne-Marie Kruse består ledelsen i Landsbyen af vicelandsbyleder Elin 

Daugaard.  

Inden den nye Landsbyleders tiltrædelse var vi i Pårørendeforeningens bestyrelse blevet inviteret 

til at deltage i planlægningen af Ledelsens årlige møde for de pårørende i november 2019. Der var 

enighed om, at ”Sorgbearbejdelse” var et godt emne. Oplægsholderen var desværre forhindret, så  

i stedet blev emnet ”Livshistorier” valgt. Vi blev informeret om både det teoretiske og fik 

præsenteret konkrete, praktiske eksempler. Alt i alt en givtig og spændende aften.  Det lykkedes i 

øvrigt for nogle pårørende i Hus 6 at afholde et arrangement om ”Sorgbearbejdelse”. Til dette 

arrangement blev alle landsbyens pårørende inviteret. Det var et rigtig godt initiativ fra de 

pårørende i Hus 6. Dog havde Boenhed 40 behandlet samme emne i forbindelse med et 

julearrangement i december. 

Foråret 2020 har på grund af Covid-19 i næsten enhver henseende været usædvanligt.  Således 

også for vores familiemedlemmer og venner i Landsbyen Sølund, der selvfølgelig var og er 

underlagt Skanderborg Kommunes udmeldinger på det sundhedsfaglige område. 

I Pårørendeforeningens bestyrelse har vi fra dag ét sluttet op om ledelsens forsigtighedsprincip, 

således at vi i en periode ikke har haft adgang til at mødes med beboerne. Efter nogen tid fik vi 

dog tilladelse til at mødes på udearealerne eller fx i en cykelgarage, der kunne ryddes og 

omdannes til besøgsrum. Vi havde også mulighed for at mødes og gå en tur i de dejlige omgivelser. 

I den seneste tid har vi måttet besøge beboerne i deres hjem, ligesom vi også har haft lov til at 

have besøg af dem. Alt selvfølgelig med god afstand og behørig afspritning.  

Det har været en svær tid for mange, ikke mindst for beboerne, der for de flestes vedkommende 

ikke har kunnet forstå, hvad denne pandemi går ud på.  



Det har ligeledes været en svær tid for personalet, der ud over afspritning og hyppig rengøring i 

boenheden også har skullet sørge for selv at skifte tøj, når de mødte ind på arbejde.  

Af initiativer, Pårørendeforeningens bestyrelse har taget i løbet af året, kan nævnes, at Foreningen 

i forbindelse med Folketingsvalget i 2019 med et par bestyrelsesmedlemmer deltog i ”speed-

dating” med nogle af de lokalt opstillede folketingskandidater. Pårørendeforeningen gjorde ved 

denne lejlighed opmærksom på, at Landsbyen Sølund i de forløbne otte år er blevet mødt med 

urimelige krav om omfattende besparelser. Om samme emne har vi i løbet af året skrevet artikler 

og fået radiodækning på P4. Som påskønnelse af den gode måde, Corona-krisen blev håndteret på 

rundt om i husene, tog Pårørendeforeningen initiativ til at sende blomster til hver enkelt boenhed, 

hvilket man vist satte pris på. I hvert fald kunne vi glæde os over at modtage mange takke-SMSer 

og fotos fra husene. 

Inden nedlukningen i marts pga Covid-19 nåede bestyrelsen at holde et inspirationsmøde med en 

mangeårig kommunalpolitiker, der øste af sin viden på det handicap- og socialpolitiske område, 

ligesom han også selv er far til en udviklingshæmmet søn. 

I Pårørendeforeningens bestyrelse besluttede vi som bekendt at aflyse generalforsamlingen i maj. 

Det er så derfor vi sidder her i dag.  

Siden nedlukningen har bestyrelsen kun mødtes fysisk en enkelt gang med to meters afstand og 

afspritning. Ellers har vi kommunikeret elektronisk. 

Da Pårørendeforeningen jo er beboernes og de pårørendes interesseorganisation prøver vi efter 

bedste evne at holde os orienteret om forholdene i Landsbyen. Her skal nævnes, at vi bl.a. har 

prøvet at følge med i, hvad der skete på lægefronten, og med Guldhornet. Desuden er vi 

repræsenteret i PRISK (Pårørenderåd i Skanderborg Kommune), der ud over interne møder 

normalt afholder to årlige møder, hvor også Handicapchefen deltager og i Advisory Board nedsat 

af Skanderborg Kommune til sparring med forskellige interessenter, hvad angår udviklingen i 

Landsbyen Sølund. 

Pårørendeforeningens oprindelige informationsmedie er Fokus, der som bekendt udkommer fire 

gange om året og redigeres af bestyrelsens sekretær, Ulla Nielsen, der har en god sparring med 

sekretariatsleder Britt Bach, der sørger for, det tekniske er i orden. Derudover har 



Pårørendeforeningens bestyrelse, som I nok ved, fået egen hjemmeside bestyret af vores meget 

aktive webmaster, Leif Johannsen, der også hen over sommeren har stået fadder til Foreningens 

Facebook Profil. Facebook Profilen skal understøtte og supplere vores hjemmeside, som jo leverer 

informationer om aktuelle forhold og begivenheder. Facebook vil også blive brugt til kontakt med 

politikerne, ikke mindst i forbindelse med kommunalvalget 2021. 

Jeg vil til slut gerne takke bestyrelsesmedlemmerne for deres store engagement i det forløbne år, 

hvor vi ud over et udmærket internt samarbejde heldigvis også har kunnet glæde os over et godt 

samarbejde med ledelsen. 
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