Formandens beretning 2022, 3. maj
Pga Corona situationen var vi sidste år nødt til at suspendere generalforsamlingen, som skulle
have været afholdt i maj 2021. Den blev i stedet holdt i september 2021. Nu er vi så på banen igen
kun otte måneder senere, fordi Pårørendeforeningens generalforsamling og dermed højeste
myndighed ifølge foreningens vedtægter skal afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
Det er ikke nogen hemmelighed, at det som regel er svært at få medlemmer til at møde op til
generalforsamlinger. For at ”lokke” flere pårørende af huse, har vi i år forsøgt os med et nyt
koncept, nemlig, at vi som punkt 1 er startet med at spise lidt mad sammen og få en snak hen over
bordene. Umiddelbart viser det sig dog, at vores nye koncept ikke har ført til et øget antal
deltagere. Men velkommen til de fremmødte! Jeg håber, køkkenets tapas smagte jer, og at I fik en
god snak med hinanden.
Som 2. punkt på mødet havde vi fornøjelsen af at lytte til landsbyleder Anne-Marie Kruse, der
fortalte os om livet i Landsbyen.
Som 3. punkt har vi nu generalforsamlingen, der jo har formandens beretning som første punkt.
Aller først en stor tak til Pårørendeforeningens samarbejdspartnere, altså primært personalet og
ledelsen.
Pårørendeforeningens bestyrelse består for tiden af 6 medlemmer og 2 suppleanter. I bestyrelsen
er vi for tiden repræsentanter fra 6 forskellige ”huse”.
Vi holder møde fem gange om året, dvs. hver anden eller tredje måned.
Vi behandler emner, som andre pårørende har bedt os om at tage stilling til, eller vi tager emner
op, vi selv finder relevante. På møderne kan vi selvfølgelig ikke behandle personsager, så har vi har
kun emner af overordnet karakter på dagsordenen.
Mht informationer om, hvad der foregår i Landsbyen for beboerne, modtager vi jo hver måned
værdifulde oplysninger fra Landsbyledelsen og den boenhed, vi hver især er tilknyttet.
Derudover yder vi fra bestyrelsens side her et væsentligt bidrag, idet vi ud over det fysiske blad
Fokus, de seneste år også har haft vores egen hjemmeside med aktuelle informationer om, hvad
der rører sig af interesse for de pårørende og beboerne. I den forbindelse skal der lyde en
opfordring til jer om at bidrage til enten Fokus eller foreningens hjemmeside med små eller store
begivenheder, så det ikke kun er ”Tordenskjolds Soldater”, I kan læse om.
Foruden læsestoffet er det også muligt at tilgå podcasts, som vores webmaster, Leif, har optaget
med forskellige af Sølunds aktører.
Ud over at være aktive i selve Landsbyen Sølund, er Pårørendeforeningens bestyrelse bl. a.
•
•
•

repræsenteret i PRISK, (Pårørenderåd i Skanderborg Kommune),
Handicap- og Psykiatrirådet i Skanderborg Kommune (via PRISK)
Advisory Board, et rådgivende organ bl. a. om Landsbyens fremtid nedsat af kommunen.

•

•

Sammen med Landsbylederen udgør formand og kasserer bestyrelsen i Ane-fonden, der
hvert år uddeler legatportioner til landsbybeboere, der trænger til tilskud til ferieophold
eller lignende.
Bestyrelsen planlægger sammen med Landsbyledelsen et årligt møde, gerne i november
måned, for pårørende i hele Landsbyen. Sidste års møde handlede om sundhedsgangen.
Som sædvanlig var der stort fremmøde. Dette års møde kommer til at handle om
pædagogikken i Landsbyen, og det finder sted 3. november.

LEV holdt forud for kommunal- og regionsrådsvalget i november et meget velbesøgt valgmøde
med repræsentation af alle opstillede partier. Det foregik i kantinen her i Landsbyen. De fleste
politikere tilkendegav, at de ikke vidste så meget om handicapområdet, men at de var
interesserede i at vide mere.
Da vi via en mail i januar i år blev opfordret til at fremkomme med ønsker til Skanderborg
Kommunes budget, resulterede det i, at vi indsendte to ønsker: Det ene drejer sig om, at Sølund som I har kunnet læse i pressen og kunnet se på vores hjemmeside utallige gange - de senere år
har været pålagt massive besparelser, der for beboerne har medført forringelser og nedskæringer.
Det skal her pointeres, at det specielt var et medlem af Pårørendeforeningens bestyrelse, der op
til kommunalvalget i november gennem flere avisartikler og radioindslag i DR-P4 skabte debat om
de urimelige og mangeårige sparekrav, Skanderborg Kommune har udsat Landsbyen Sølund for.
Efterfølgende var der debat med to politikere fra byrådet, og flere politikere lovede, at der skulle
tilbageføres penge til Sølund.
Vores andet forslag til Skanderborg Kommunes budget drejer sig om økonomisk støtte til
Landsbyens videreuddannelse og fastholdelse af personale. Det kræver nemlig en del ressourcer
at rekruttere personale til Landsbyen Sølund og andre lignende bosteder med skiftende
arbejdstider.
I det forgangne år har vi kunnet glæde os over flere ting. Blandt andre over Salling-fondens store
donation på næsten 188.000 kr, som blev brugt til indkøb af to firepersoners el-cykler, som i dag
bruges til stor glæde for beboerne på Bavnebjerg og i boenhed 8 i Landsbyen Sølund. Donationen
kom i stand via Pårørendeforeningens dialog med FØTEX i Skanderborg. I øvrigt har Bavnebjerg jo
i næsten to år været en del af Landsbyen Sølund. I den forbindelse skal det nævnes, at to af
Pårørendeforeningens bestyrelsesmedlemmer i efteråret deltog i et pårørendemøde på
Bavnebjerg, hvor man gerne ville have hjælp til oprettelse af et pårørenderåd.
Noget andet positivt er, at vi i bestyrelsen har haft mulighed for at mødes med Malene Lundgren,
den kommunikations medarbejder, der blev ansat i Landsbyen Sølund i 2021. Hun vil bistå os med
sin ekspertise til udarbejdelse af en folder om Pårørendeforeningen Landsbyen Sølund til især
nye pårørende og værger. Vi har i bestyrelsen i fællesskab forfattet teksten, men vil gerne have sat
den lidt smart op. Ligeledes har Landsbylederen sørget for, at vi har truffet Jakob Krogh, der er
frivillighedskoordinator. Han kan være os behjælpelig med at søge fonde og lave arrangementer
for beboerne i Landsbyen. Vi ser frem til samarbejdet med disse to medarbejdere.

Juleslik til beboerne uddelte fire udklædte julenisser. De to sidste år har denne uddeling pga
Corona fundet sted fra kantinebygningen, og en stafet blev sendt til Bavnebjerg. Juleslikket er de
seneste to år blevet pakket af SuperBrugsen Skanderborg, der også har været venlige at donere et
pænt tilskud.
Til sidst en appel: Det kunne også være dejligt, hvis nogle unge, evt. søskende eller værger, kunne
have lyst til at være med i bestyrelsen. Så tøv ikke med at spørge, hvis I kender nogen!
Tak for opmærksomheden.
Margit Graves Ponsaing
Formand i Pårørendeforeningen Landsbyen Sølund

