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Referat af bestyrelsesmøde i Pårørendeforeningen den 12.01.2023 
 
Afbud fra Aase. 
 
Kl. 17.00-18.00 møde med Anne-Marie Kruse og Malene Lundgren 
 

1. Landsbyens nye hjemmeside 
 
Der arbejdes p.t. på at lave en ny hjemmeside til Landsbyen.  
Malene gennemgik i korte træk råskitsen for siden. 
Skelettet er klar, og det forventes, at siden kan tages i brug om et par måneder. 
Siden gøres mere visuelt og mindre tekst. 
Sølund skal fremstå som en formålsdrevet organisation. 

Beboernes gode liv skal være i centrum. 
Der blev ytret ønske om et kollektivt sted, som bliver læst at alle. 
Pårørendeforeningen skal gøres ”spiselig”, så flere bliver interesserede i arbejdet. 
Forslag om, at nye pårørende mødes for at udveksle erfaringer, og senere måske få en 
snak med en af de ”gamle” i pårørendeforeningen, som har flere års erfaring. 
En anden vigtig målgruppe er kunderne i Landsbyen. 

 
2. Årshjul med arrangementer i Landsbyen, som pårørende kan deltage i. 

 
Information om ting pårørende kan deltage i, f.eks. julegudstjeneste og 
juletræsfest skal sendes ud i god tid. 

 
Kl. 18.00-18.30 

 
1. Elin Daugaard vil forklare os om magtanvendelse i Landsbyen 

 
Regelsættet for magtanvendelse blev udarbejdet i 90’erne, og blev opdateret i 
2020. 
Elin udleverede regelsættet til bestyrelsen og gennemgik det i store træk. 
Kernen er, om man er til skade for sig selv eller for andre. 

 
Kl. 18.30-20.00 
 

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde den 12.10.2022. 
Referatet godkendt uden yderligere kommentarer. 

 
2. Nyt fra kassereren. 

Leif har ansøgt TRYG-fonden om endnu en hjertestarter til Landsbyen, men fik 
afslag. 

 
3. Ulla har talt med Landsbyens præst Jacob W. Christensen. Han laver 

præsentation af sig selv til næste Fokus. Enighed om at han inviteres med til 
næste bestyrelsesmøde, så vi kan få sat ansigt på. Ulla tager kontakt og inviterer. 
Næste blad kommer til marts, og er ved at samle stof. 

 
4. Nyt fra WEB-masteren 

Leif går i gang med at få lavet den før omtalte debatside på hjemmesiden. 
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Et emne kunne være: Hvad gør Landsbyen Sølund for at motivere deltidsansatte 
til at blive fuldtidsansatte? 

5. Nyt fra PRISK 
 
Karl træder ud af PRISK. 
John og Aase fortsætter. Grundet vores størrelse, har vi 3 pladser i rådet, så der er 
plads til en til. 
Der er som bekendt 2 kontraktholdere i Skanderborg Kommune, Anne-Marie 
Kruse fra Landsbyen Sølund og lederen af bostederne i Skanderborg Kommune. 
Der er gået meget tid med at diskutere mange forhold, som bostederne kun kan 
gøre gennem PRISK. Det har medlemmerne fra Sølund påtalt, og det ændres. 
 
Der er en gruppe, der arbejder med funktionstab. 
 
Den nye ældre- og handicapchef deltog i seneste møde. Anne-Marie Kruse og 
lederen af bostederne deltager en gang om året. 

 
6. Nyt fra handicap og psykiatri 

Ikke noget nyt. 
 

7. Evaluering af juleturen til husene 18.12 
 
Margit og Per, Margit og Frede udgjorde de 2 par julemænd og koner. 
Turen var planlagt med start kl. 15.00 og et par timer frem. 
Margit og Frede oplevede, at en del beboere stadig sov til middag, da de kom 
rundt, men ellers enighed om, at de blev godt modtaget. 

 
8. Generalforsamlingen den 02.05.2023.  

Leif og Karl har undersøgt muligheden for et oplæg omkring pensionsforhold for 
beboerne. 
Leif kontaktede LEV, men blev henvist til formanden for LEV i 
Faurskov/Skanderborg. Vedkommende ville vende tilbage senere. 
Karl er blevet henvist til Civilstyrelsen i Viborg, hvor man åbenbart skal søge om 
lov til oprettelse af en pensionsordning. 
Karl prøver at tage kontakt for om muligt at få en derfra til at komme og fortælle 
om mulighederne. 
John forhører sig hos Jyske Bank. 

 
9. Evt. 

Der blev henvist til en artikel i LEV-bladet om et personligt værgemål. 
Når der sendes E-mails, sendes der kun til bestyrelsesmedlemmerne. 
 
 
   Ulla Bøttcher Nielsen 
 

 
 

 
 

 


