
Referat af generalforsamling i Pårørendeforeningen Sølund den 7. maj 2019 

Til stede: Margit, Leif, Ulla, Aase, Majbritt, Karl. 
Ud over bestyrelsen deltog ca. 20 pårørende. 
Efter generalforsamlingen gav landsbyleder Lone Bahnsen Rodt et lille indblik i de 
kommende besparelser i Landsbyen. 

1. Valg af dirigent 
Anders Peter Jensen valgt. 

2. Formandens beretning 
Margit redegjorde i sin beretning for årets gang i pårørendeforeningens bestyrelse. 
Beretningen er vedhæftet og kan læses i sin helhed. 

Kommentarer til beretningen: 
Der blev spurgt ind til lægedækningen i landsbyen.  
Pårørendebestyrelsen har skrevet brev til socialudvalget om det, men har ikke 
modtaget konkrete informationer omkring situationen. 

Der blev gjort opmærksom på, at stillingen er opslået ledig i vikarbureauet VICTIM 
fra og med uge 27 og resten af året. 

Der var forslag om, at der nedsættes et udvalg, der går dybere ind i sagen. Vi skal 
som pårørende selv kontakte myndighederne direkte. Det skal ikke ske gennem 
Landsbylederen. 

Der blev spurgt, om pårørendeforeningens hjemmeside, som er under etablering, 
kommer på skærmen sammen med Landsbyens hjemmeside. Det gør den ikke.  
Lidt delte meninger om relevansen i dette. Det tager bestyrelsen beslutning om. 

Der er fra landsbyens ledelse jo lagt op til, at pårørendesamarbejdet skal foregå 
lokalt i de enkelte boenheder. Flere gav udtryk for, at der i deres boenheder ikke 
eksisterer noget pårørenderåd. 

Bestyrelsen har den helt klare opfattelse, at landsbylederen har trukket stikket fra 
os. 

PRISK, som er en paraplyorganisation over samtlige pårørenderåd i Skanderborg 
Kommune, har årligt 2 møder med handicapchefen, og her har man drøftet dette. 
Hun er efter vores repræsentants udsagn noget tvetydig omkring spørgsmålet. 

Der blev konkret spurgt, om man har juridiske rettigheder som værge?? 
Det har man ikke. 

Formandens beretning godkendt. 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 
Da vores nyudnævnte kasserer jo desværre afgik ved døden, fremlagde vores 
tidligere kasserer Frede Højland regnskabet, som viser et underskud på 3.558 kr. 

Regnskabet godkendt og medsendes vedhæftet. 
4. Fastlæggelse af kontingent 

Bestyrelsen enig om at fastholde kontingentet på 75 kr./person, men pænt flertal 
for en forhøjelse til 125 kr./person. 



5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 
Margit Graves Ponsaing og Ulla Bøttcher Nielsen genvalgt.  
Nyvalgt blev Dorte Illum. 

6. Valg af suppleanter 
Ann Berit Hiltmar genvalgt og nyvalg til John Simonsen. 

7. Valg af revisor 
Leif Edeling Nielsen genvalgt. 

8. Valg af revisorsuppleant 
Frede Højlund valgt. 

9. Indkomne forslag 
Ikke modtaget noget. 

   10.  Evt. 
Der blev spurgt om et budget for næste periode. Det har der aldrig været lavet, 
men opfordringen er taget til efterretning.  

   Ulla Bøttcher Nielsen 


