
Dagsorden Lokalråd for pårørende v. Solsikken  

den 14. maj 2018 
 

Deltagere Anders Jørgensen (AJ), Sonja Knudsen (SK), Lise Larsen (LL), 

Denise Masanet (DM), Ole Tonnesen (OT), Annie Svejstrup (AS) 

Emne /Fremstilling  

Godkendelse af dagsorden 

 

Ingen kommentarer. 

Referat fra 05.02.18 

 

Ingen kommentarer. 

Nyt fra PRISK 

 

Referat fra PRISK mødet den 10.04.18 er udsendt sammen med 

dagsordenen, så der er mulighed for orientering inden mødet. 

Under punktet havde vi en snak omkring mad, da der flere og flere 

steder ikke bliver lavet varm mad. Vi var enige om at dette ikke er en 

heldig udvikling, da der er livskvalitet forbundet med duften af mad, 

og kontakten med det personale som fremstiller maden. Ovenstående 

skyldes besparelser og krav til de køkkener som maden skal 

fremstilles i. På Solsikken laves der forsat varm mad hver dag i 

Bofællesskabet og i Planeten. I grupperne Solen, Månen og Stjernen 

laveres maden fra den centrale køkken på Pensionatet i Skanderborg. 

Den er frisklavet og varm når den leveres på Solsikken. 

Vi snakkede også omkring busser/transport hvor der fortsat ikke er 

kommet en afgørelse fra juristerne. Beboerne betaler fortsat ikke til 

Solsikkens busser. 

Det er nu muligt at købe ekstra ledsagelse til ferier, for de beboere 

som har ønsket og økonomien er det nu muligt igen at betale for at 

kendte pædagoger ledsager dem på ferier. 

Vores møder fremover Hvad tænker vi om vores møder? 

Hvordan får I som pårørende mere ejerskab på indholdet? 

 

 Vi blev enige om at møderne fremefter gerne må være mere 

temabaserede. 

 Referaterne vil fremover også kunne læses på Bostedernes nye 

hjemmesiden http://bostederne.dk referaterne vil også fortsat blive 

udsend til alle pårørende ved Solsikken. 

 Der var et ønske om at der forsat var et punkt med nyt fra 

Solsikken. 

 

Nyt fra Solsikken Sundhedsdag 5. september: Bostederne har fået 250.000,- kr. til at 

sætte fokus på sundhedsfremmende tiltag i 2018 og 2019, derfor 

arrangeres der en temadag for alle borgere, personaler og de 

pårørende som sidder i Lokalrådene den 5. september på Fælleden i 

Skanderborg. 

Kr. Himmelfartsdag: Igen i år var vi super heldige med vejret, så det 

var en dejlig dag for de ca. 100 deltagere. 

Uddannelse for personalet: Det store uddannelsesprojekt for hele 

personalegruppen er nu afsluttet, og det er igen blevet hverdag. 

http://bostederne.dk/


Dødsfald og ny beboer: Først i april gik Max Gjerlevsen som boede i 

gruppen Månen bort. Den 1. juni flytter Michael Petersen ind i den 

ledige lejlighed. 

 

Evt. 

 

Oplægsholder til vores Informationsaften er bestilt, Line Rudbeck 

som har været præst ved Sølund. Vi håber at flere pårørende har lyst 

til at deltage i mødet. Vi vil på forhånd sende informationer om Line 

samt temaet for hendes oplæg, som vi håber vil være vedkommende 

for både forældre og andre pårørende til vores beboere. 

 

Emner til næste møde. Sundhedsfremmende tiltag / mental sundhed, hvordan forstår vi 

begreberne. 

Økonomi / aldersopsparing. 

Referent. Annie 

 

Det kommende års Lokalrådsmøder planlægge på følgende datoer: Den 13.08,19.11 fra kl. 16 -18.  

Informationsaften for Pårørende planlægges til den 24.09  

Friluftsgudstjeneste den 26.08 kl. 14-16. 

Høstfest den 27.10 kl. 17-22 

Julehygge den 08.12.18  

 

Vi vil fortsat opfordre til at I benytter jer af de direkte mobil numre til grupperne: 

Månens mobil-tlf. 30366220,  

Stjernens mobil-tlf. 30366222,  

Solens mobil-tlf. 30366223  

Planetens mobil-tlf. 30508421 

Bofællesskabet mobil-tlf. 21601052 

Oprindelige tlf. numre vil kunne benyttes som hidtil. Før kl. 15 er det det nemmest at træffe nogen 

på fastnet tlf. som der ikke er ændret på.  

 

Pårørenderådet består af: 

Repræsentant fra Stjernen: Sonja Knudsen, Kirkedalen 16, 8660 Skanderborg, tlf. 75782350, mobil 

21382348. Mail: kirkedalenknudsen@gmail.com 

  

Repræsentant fra Planeten: Ole Tonnesen, Bakkevej 2 b, 8732 Hovedgård, tlf. 75661625, mobil 

23417888. Mail: ot.bakkevej@gmail.com (formand) 

 

Repræsentant fra Stjerne: Denise Masanet, Vesterhøjsvej 17, Egebjerg, 8700 Horsens. tlf.75656249  

Mail: soeren.denise@live.dk 

 

Repræsentant fra Månen: Lise Larsen, Skolebakken 11 B, Tønning, 8740 Brædstrup, tlf. 75751641 

 

Repræsentant fra Månen: Anders Jørgensen, Geneesgade 4, 8700 Horsens, mobil 23457902. Mail: 

genees4@stofanet.dk 

 

Hvis I ikke allerede får referatet via mail, kan I få det ved at sende jeres mail adr. til  

solsikken@skanderborg.dk. 
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