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Referat af bestyrelsesmøde i Pårørendeforeningen den 22.11.2022 
 
Afbud fra John, Agnes og Aase. 
 
Kl. 17-18 Møde med Anne-Marie Kruse  
 

1. Evaluering af det fælles pårørendemøde den 3.11.2022 
 
Enighed om det var et godt møde, men måske lidt for omfattende, med for mange 
indslag, hvor der ikke blev tid til at gå mere i detaljer. 
Vi manglede deltagelse fra Sølunds AC. 
Emner for kommende møder kunne være: 
Aktiviteter i Landsbyen 

Økonomi 
Arv 
Værgemål 

 
2. Kommunikationen i Landsbyen 

Der arbejdes fortsat på bedre kommunikation.  
GDPR er et problem. 
AMK vil gøre de faglige ledere opmærksom på vigtigheden af kommunikationen til 
pårørende.  
Leif overvejer at oprette en debatside på Pårørendeforeningens hjemmesiden, så 
pårørende får en mere varieret information om Landsbyen Sølund. Tanken er, at 
der skal informeres og stilles spørgsmål til Landsbylederen og andre om specifikke 
emner vedrørende forhold i Landsbyen Sølund.  
AMK gjorde opmærksom på, at Landsbyen får ny hjemmeside. Der kunne måske 
laves en side til pårørendeforeningen. Der kan evt. oprettes et link til 
pårørendeforeningens hjemmeside. 
Landsbyens kommunikationsmedarbejder Malene deltager i næste 
bestyrelsesmøde, så vi kan få lidt mere information om hjemmesiden. 

 
3. Det årlige sundhedstjek af beboerne. 

Ordningen med et årligt sundhedstjek af beboerne har fungeret siden 2014. 
Vi er begunstiget af at have sundhed-team tæt på. 

 
Kl. 18-20 
 

1. Nyt fra kassereren (Leif) 
Der er penge på kontoen. 

 
2. Nyt fra FOKUS-redaktøren (Ulla) 

December-bladet er på vej. 
Pårørendeforeningens folder medsendes. 
Ulla undersøger muligheden for at genoptage bekendtgørelse af runde fødselsdage. 

 
3. Nyt fra Webmaster (Leif) 

Leif vil som nævnt gerne lave en debatside. 
 

4. Nyt fra PRISK (Karl og John) 
Skal holde møde på mandag med deltagelse af den nye handicapchef. 
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PRISK er en svær størrelse. 
Der er stor utilfredshed fra de andre bosteder, som betragter Landsbyen Sølund  
som ”Tårnet” i midten med alle fordele. 

 
5. Nyt fra handicap- og psykiatri (John) 

Udgår da John ikke deltager i mødet. 
 

6. Nyt fra ”Nissebanden” (Margit mfl.) 
Der er igen i år 2 nissepar (Margit & Per – Margit & Frede), der den 18.12 tager 
turen rundt til Boenhederne med juleposerne. 
”Reklamen” for besøget er medtaget i Fokus, og Ulla sender den til Boenhederne et 
par gange i december. 
Det er Super Brugsen, der laver poserne. 
Margit undersøger mulighed for at få den pose, der skal til AC lidt før, så den kan 
afleveres før juleferien. 

 
7. Invitation af den nye præst til næste bestyrelsesmøde 12.01.2023?? 

Det bliver ikke muligt med deltagelse af præsten til det møde. 
Ulla tager kontakt til præsten for om muligt at få gudstjenester med i Fokus. 

 
8. Generalforsamlingen 2.05.2023 

Emnet til generalforsamlingen er Pensionsforhold for beboerne 
Vi skal gerne finde en jurist, der kan give en god information om emnet. 
Margit har kigget på LEV’s hjemmeside, men synes ikke, den er til stor hjælp. 
Karl undersøger mulighederne indenfor Skanderborg Kommune. 
Leif kontakter LEV omkring emnet. 

 
9. Evt. 

Som tidligere oplyst, ønsker Margit at træde ud af bestyrelsen. 
Karl har tilkendegivet, at han ikke vil overtage formandsposten, men gerne 
fortsætte som menigt medlem. 
Margit blev kraftigt opfordret til at tage 2 år mere, for om muligt at køre en 
arvtager i position. 
 
 
 
    Ulla Bøttcher Nielsen 
 

  
 
 

 


