
Det Lokale Pårørenderåd i Ry, Galten og Hørning 

Referat fra møde 23. august 2021 kl. 10.  Sted: Brunhøj,  

Til stede: Magda Andersen, Kristian Skovhus og Annie Svejstrup 

Fraværende: Else Jensen 

1 Valg af referent og ordstyrer Ordstyrer: Kristian 
Referent: Annie 

2 Godkendelse af referat fra mødet: Godkendt uden kommentarer 
 

3 Siden sidst/ bordet rundt 
 

- Kristian fortalte om 30 års jubilæet på 
Skolevej, hvor alle beboere fra de 4 
Bofællesskaber, pårørende til Skolevejs 
beboere og tidligere medarbejdere var 
inviteret. Det var en dejlig dag med sol, mad 
fra pølsevogn og kagemænd. 
 
- Beboernes sommerture har fået økonomisk 
støtte fra Coronamidlerne, så alle udgifter er 
blevet dækket. Der er positive 
tilbagemeldinger fra beboerne ift. de ture de 
har valgt at deltage på. 
 

4 Nyt fra ledelsen ved   
Annie Svejstrup Olesen 
 

Nyt navn – Skanderborg Fællesskaberne. 
Da Bostederne Skanderborg bliver sammenlagt 
med Socialpsykiatrien pr. 01.01.22 har der 
været navnekonkurrence, alle borgere og 
personaler har haft mulighed for at foreslå og 
stemme på det nye navn.  
 
Ansættelse af ny kontraktholder, med 
forventet tiltrædelse den 1.november. Da 
Svend Lindgaard forventer at gå på pension 
først i det nye år, er der igangsat en ansættelse 
proces for at finde ny kontraktholder, som skal 
dække både Bostederne og Socialpsykiatrien. 
En repræsentant fra Det Centrale 
Pårørenderåd, sidder med i 
ansættelsesudvalget. 
 
Planlagte aktiviteter i Bofællesskaberne, 
koloni, musikarrangementer o.l. Hen over 
efteråret er der planlagt koloni til Slette strand 
hvor 41 beboere og personaler deltager. Der 
bliver afholdt en Mini Festival den 16.09, hvor 
der er arrangeret med flere kunstnere. Det vil 
være muligt for pårørende og ledsagere at 
tilmelde sig festivalen, der kommer mere 
information ud i denne uge. 



Derudover er der flere af beboerne, som var 
heldige at få billetter til Sølunds endags festival 
den 03.09. 

5 Drøftelse: 
 

1. Tjek af Rådets vedtægter, er der brug for 
ændringer?  
Det aftaltes at Kristian, Else og Magda 
sammen gennemgår vedtægterne, de 
finder selv dato. På dagens møde rettede vi 
kun faktuel fejl, at Hørning manglede. 
Sættes på igen efter Efterårsmødet. 
 

2. Det gode liv. 
Under punktet snakkede vi om, at det 
handler om at afstemme forventninger, da 
pårørende og personale oplever ”Det gode 
liv” fra hvert deres perspektiv. Vi var enige 
om, at emnet skal kobles sammen med 
vedtægterne, og derfor med fordel kan 
tages op på Efterårsmødet. 
   

3. Fælles efterårsmøde? 
Vi vil gerne at så mange som muligt 
deltager, da alle meninger er vigtige. Vi vil 
derfor gerne invitere til fest, med hygge, 
spisning og musik + lidt Lokalrådssnak.  
Følgende datoer er foreslået, torsdag den 
28.10 eller den 04.11. Annie undersøger. 
Stedet kan være Sognegården i Galten, 
Kristian undersøger. 
Musikønske, Frank Megabody, Kristian 
undersøger. 
 

4. Pårørende har behov for at vide, hvor 
meget bostøtte der ydes til et 
familiemedlem”. 
Den enkeltes støttebehov bliver aftalt med 
sagsbehandleren på statusmøderne. Det er 
sagsbehandleren der vurderer hvilken 
Ydelsespakke borgeren skal indplaceres på. 
Der bliver ikke fastlagt et konkret timetal til 
bostøtte, da det er opgaven og behovet for 
støtte der definerer omfanget. 

6 Fremlæggelse af reviderede 
vedtægter for PRISK, bilag vedlagt 

Gennemgået på tidligere møde. 

7 Emner til kommende møder  

8 Næste møde/møder Datoer for 2021, mandag den 11.10.21 kl. 10-
12 i Fællesstuen på Brunhøj 
 

9 Eventuelt Ingen emner. 

 


