Referat af generalforsamling i Pårørendeforeningen den 1. september 2020
Til stede: Margit, Karl, Leif, Ulla, Aase og John.
Ud over bestyrelsen deltog ca. 20 pårørende.
1. Valg af dirigent
Anders Peter Jensen valgt.
2. Formandens beretning
Margit redegjorde i sin beretning for årets gang i pårørendeforeningens bestyrelse.
Beretningen godkendt.
Beretningen er vedhæftet og kan læses i sin helhed.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Leif gennemgik i store træk regnskabet, som viser et underskud på 4.691 kr.
Regnskabet godkendt.
4. Fastlæggelse af kontingent
Forslag om kontingentstigning til 150 kr./person.
Forslaget vedtaget.
Forslag om, at der indføres en sidste betalingsdato, som påmindelse om betaling.
Mailadresser efterlyses, så man ad den vej kan gøre opmærksom på betaling.
Bestyrelsen arbejder videre med dette.
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Der var genvalg til Karl Højbjerg, Leif Johannsen og Aase Lorenzen.
Nyvalgt blev Carina Fisker for 2 år, og Agnes Winther for 1 år.
6. Valg af 1 suppleant
John Simonsen genvalgt og nyvalgt blev Margith Højland.
7. Valg af revisor
Frede Højland valgt.
8. Valg af revisorsuppleant
Per Ponsaing valgt.
9. Indkomne forslag
Margit har ikke modtaget nogen forslag.
10. Evt.
Margith Højland, som er uddannet læge, og har været vikar i landsbyen en del af
sommerperioden, redegjorde i korte træk for lægesituationen i landsbyen.
Lægeklinikken er nu blevet en regionsklinik, hvor lægen/lægerne og en halvtids
sekretær er ansat af regionen, mens sygeplejen, psykiater Troels Bech og fysioterapeuterne er ansat af kommunen.
Lægestillingen blev opslået som en fuldtidsstilling med mulighed for deltid.
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Det har ikke kunnet lade sig gøre med en fuldtidsansat læge.
Den 1.9 starter der en kvindelig læge i en deltidsstilling.
Ansøgningsfristen for den anden stilling udløb fredag den 28.8, og der er kommet
ansøgninger. Stillingen forventes besat den 1.11.20.
Efter generalforsamlingen deltog Landsbyleder Anne-Marie Kruse, hvor emnet var livet i
Landsbyen Sølund, med følgende overskrifter:
1.
2.
3.
4.

Læge i Landsbyen Sølund
Pavilloner
Kontraktmål for Landsbyen Sølund
Covid-19

Anne-Marie startede med at tage tråden op med lægestillingen.
Mener det er en fordel med 2 læger, da det ikke gør landsbyen så følsom i ferieperioder.
Karen Charlotte Jørgensen er startet i den ene stilling i dag den 1.9.
Der er en hel del formalia omkring oprettelse af klinikken, og der sendes snarest
oplysninger ud til værger omkring dette.
Der er forskellige planer for de gamle pavilloner.
Det er muligt, at Hørningskolen flytter ind.
Hørningskolen er en specialskole, hvor nogle af eleverne på sigt er i målgruppen som
beboere i landsbyen.
Der arbejdes selvfølgelig stadig med kontraktmålene, som er de samme for 2021 som for
2020.
Covid-19 har gjort hverdagen anderledes, men det kører planmæssigt.
Det har selvfølgelig medført flere aflysninger som f.eks. festivalen, og man har besluttet
at aflyse store festarrangementer med mange deltagere.

Ulla Bøttcher Nielsen
Adresser på nyvalgte:
Carina Fisker
Gubsøtoften 69
8600 Silkeborg
cf@humanresults.dk
Tlf.: 29 60 76 70

Margith Højland
Skovlundsvej 25
Saksild
8300 Odder
margith@dadlnet.dk
Tlf.: 20 13 87 88

Agnes Winther
Tranevej 6
8240 Risskov
agnes@dadlnet.dk
Tlf.: 40 30 50 32

Frede Højland
Skovlundsvej 25
Saksild
8300 Odder
frede@højland.net
Tlf.: 20 13 86 88
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