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Formandens beretning, maj 2019 

Velkommen til alle jer fremmødte. En speciel velkomst til de pårørende til beboerne på 
Baunebjerg, der siden januar i år har været en del af Landsbyen Sølund. Landsbyen har 
altså nu ca. 240 beboere. Pårørendeforeningen har siden sidste års generalforsamling 
afholdt 5 møder, og jeg vil gerne takke bestyrelsen for et godt og engageret samarbejde. 
I den forbindelse skal det også nævnes, at vi for nogen tid siden modtog den chokerende 
og triste meddelelse, at et bestyrelsesmedlem, Peter Chr. Rasmussen, var pludselig død. 
Peter var et af vores to medlemmer i PRISK, paraplyorganisationen for pårørenderåd i 
Skanderborg Kommune, og i bestyrelsen skulle Peter lige til at tiltræde som kasserer. 
Efterfølgende har vores tidligere kasserer ydet en stor arbejdsindsats for bestyrelsen. En 
stor tak til Frede for det! 

Hvad har vi primært beskæftiget os med? 

Jeg vil her nævne nogle konkrete eksempler: 

• Vi forsøger at varetage beboernes interesser med forskellige initiativer. Da vi 
sidste efterår blev opmærksom på, at Skanderborg Kommune planlagde at spare 
X-antal millioner på driften af Sølund, kontaktede vi borgmester og 1. 
viceborgmester i et forsøg på at påvirke og mane til besindighed, men det hjalp 
desværre ikke.  

• Da der opstod en uheldig situation på det lægefaglige område kontaktede vi 
Region Midts socialudvalg og klagede vores nød. 

• Pårørendeforeningen repræsenterer Landsbyen Sølund udadtil i forskellige 
organisationer.  Fx er vi med to bestyrelsesmedlemmer aktive i det samlende 
organ for alle pårørenderåd i Skanderborg Kommune, PRISK. PRISK mødes to 
gange om året med kommunens handicapchef til dialogmøde. Vi deltager med to 
ud af tre medlemmer i Ane-fondens bestyrelse. Ane-fonden uddeler 
legatportioner til ”glemte” børn på Sølund. Derudover har vi kontakt til DH, de 
samlede danske handicapforeninger. LEV har vi også kontakt til med jævne 
mellemrum. 

• Vi udgiver Pårørendeforeningens blad Fokus 

• Når vi bliver indbudt, deltager vi i forskellige arrangementer. Fx havde 
Skanderborg Kommune  i maj sidste år indbudt politikere, embedsmænd og andre 
interessenter til en konference om Sølunds fremtid. Visionerne fra politikerne var 
svære at få øje på, idet der faktisk næsten udelukkende blev talt om økonomi. 

•  I oktober deltog nogle af os fra bestyrelsen i et velbesøgt arrangement for alle 
pårørende i Landsbyen arrangeret og afholdt af Landsbyen Sølund med emnerne 
pårørendesamarbejde i Landsbyen og værgemål. 
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• En søndag i december var nogle af os pårørende rundt i husene i Landsbyen for at 
hilse på beboerne. Vi var udklædt som julemænd-og koner og havde juleslik 
med. Vi blev godt modtaget overalt, både af personalet og beboerne.  

I Pårørendeforeningen Sølund har vi brugt megen tid på at afklare, hvilken rolle vi ser os 
selv i, efter at ledelsen for et par år siden besluttede, at hver boenhed skulle have et 
lokalt råd. Dette skal ses i sammenhæng med, at Skanderborg Kommune gerne vil have 
pårørendesamarbejdet samlet tæt på beboeren, altså i den boenhed, hvor 
vedkommende beboer har sit hjem.  

På den ene side er det selvfølgelig en udvikling, vi bakker op om, for det drejer sig jo 
om, at den enkelte beboers behov varetages på den bedst mulige måde. Det sker som 
bekendt i et tæt samarbejde mellem de primære kontaktpersoner og de pårørende, der 
varetager beboerens ve og vel. 

På den anden side er det også vigtigt, Pårørendeforeningen eksisterer for at tale 
beboernes sag i mere overordnede problemstillinger, der har principiel karakter. De 
lokale råd er meget velkomne til at henvende sig til os med spørgsmål. 

Pårørendeforeningen er et selvstændigt organ, som er formelt uafhængigt af 
ledelsesteamet i Landsbyen Sølund. Vi er derfor glade for, at Landsbyleder Lone Bahnsen 
Rodt har givet tilsagn om, at hun og/eller en anden fra OLT, det øverste ledelsesteam i 
Landsbyen, er klar til at stille op, hvis vi ønsker at få en sag belyst. 

Vi får til bestyrelsens møder et mødelokale stillet til rådighed af Sølund, og 
sekretariatet er behjælpelig med trykning af Pårørendeforeningens blad, Fokus. 

Som til de fleste andre generalforsamlinger i foreninger, oplever vi desværre, at ikke 
særlig mange møder op til vores årlige generalforsamling, og heller ikke særlig mange 
har lyst til at stille op til bestyrelsen.  

Vi har undertiden hørt, at mange pårørende ikke kender til eksistensen af 
Pårørendeforeningen Sølund. Det kan jeg ikke forstå, for da min mand og jeg i sin tid var 
til et møde på Sølund i forbindelse med vores søns mulige indflytning i Landsbyen, fik vi 
at vide, at der var en pårørendeforening her. Dermed har jeg taget det for givet, at alle 
andre pårørende fik den samme information fra ledelsen. I og med at vi udgiver 
Pårørendeforeningens blad, Fokus, har vi også ment, at det da måtte være tilstrækkeligt 
til at gøre opmærksom på vores eksistens. I efteråret skrev et bestyrelsesmedlem, Ann 
Berit, tilmed et brev om, hvad vi står for. Det skulle være hængt op overalt i de enkelte 
huse. For yderligere at synliggøre os har vi besluttet at lave en hjemmeside for 
foreningen, så vi håber, vi på den måde kan nå ud til en større skare af pårørende.  

Margit Graves Ponsaing 
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