
Det Lokale Pårørenderåd i Ry, Galten og Hørning 

Referat fra møde tirsdag 8. marts 2022 kl. 10.  Sted: Brunhøj. 

Deltager Svend Lindgaard Olsen, Else Jensen, Magda Andersen og Kristian Skovhus   

1 Valg af referent og 
ordstyrer 

Kristian Skovhus 

2 Godkendelse af referat 
fra mødet samt punkter 
til evt. 

Referat fra møde 2. december 2021. 
 
 

3 Siden sidst/ bordet rundt 
 

Gennemgang af Pårørenderådets Vedtægter 
Emnet udsat til næste møde! 

4 Nyt fra ledelsen  
 

Svend Lindgaard Olsen orienterede kort om den 
reorganisering, som er gennemført og  
 
Herunder drøftelse af mail af 1. marts 2022 fra 
Thomas Hamann ”Fællesskaberne Økonomi” 
Ry sammen med Skanderborg, 
Galten sammen med Solsikken og 
hjemmevejledning. Hørning sammen med 
hjemmestøtte-vejledningen. Sparer en lederstilling. 
Skal ses i sammenlægningen af Socialpsykiatrien.  
Undgår at spare i personaledelen. 
Ledelsen er skåret ned smed sover 50% GENNEM 
10 ÅR 
 
Se bilag 1. 
 

5 Efterårsfesten 
 

Efterårsfesten 4.11.21 og dermed også 
Generalforsamlingen blev udsat. Hvad skal vi 
beslutte fremadrettet? 
 
På næste møde 22. februar 2022 udsat til 8. marts 
pga. corona, drøftes såvel ”efterårsfesten” som 
generalforsamling. Begge dele aflyst pga. 
coronaen.  

6 ”Det gode liv” Se referatet fra mødet d. 23/8-21 punkt 5.2 og 5.1 
 
Enighed om at rådet mødes for særskilt fokus på at 
drøfte et muligt initiativ om temaerne. ”Tab af 
færdigheder” og ”Det gode Liv”. Begge emner 
udsat på grund af De Lokale Pårørende Råds 
uafklarede rolle efter organisationsændringen. 
 

7 Mødedatoer for 2022 
 

Udsættelse af generalforsamlingerne på grund af 
coronaen drøftes på mødet 22. februar 2022 
- 
Planlagte møder i 2022: 

- Tirsdag 22. februar kl. 1000, Brunhøj 
- Tirsdag 8. marts kl. 1000, Brunhøj 



- Onsdag 8. juni kl. 1000, Brunhøj 
- Tirsdag 6. september kl. 1000, Brunhøj ?? 

8 Emner til næste møde 
 

 

9 Næste møde 
Kristian indkalder 

Dato:      8. marts 2022                Sted: Brunhøj 
Referent:   Magda                   Ordstyrer: Kristian 

10 Eventuelt Referenten indkalder altid til næste møde og er 
ordstyrer på det møde 
 

 

For udkast 

Kristian Skovhus 

 

Bilag 1. (Udsendt 1. marts 2022) 

Kære Alle 
  
Med udgangen af sidste år valgte Annie at stoppe som leder for de øvrige bofællesskaber. Når en 
Nøgle person som Annie stopper, giver det ofte en organisation muligheder for at tænke noget nyt. 
Med udgangspunkt i kerneopgaven og fokus på den faglige udvikling, har ledelsen valgt at 
omorganisere de øvrige Bofællesskaber op i 3 enheder. 
  
Det betyder kort, at vi ikke ansætter en ny leder, men lader Lillian, Rikke og Mette overtage hvert 
deres område. 
  
Lillian overtager ledelsen af Toftegårdsvej. 
  
Mette overtager ledelsen af Firkløvervej og Skolevej i Galten samt de Bostøtte opgaver der er i 
Galten/Skovby. 
  
Rikke overtager ledelsen af Brunhøj. 
  
Der går nu en proces i gang, hvor personalet i de givne enheder, skal finde sammen med ”nye” 
kollegaer. Processerne aftales med de nye ledere. 
Dette betyder ikke, at bofællesskaber ikke kan lave ting på tværs som de har gjort indtil nu, og der vil 
ikke være her og nu ændringer. Tværtimod skal vi netop tænke meget mere på tværs og lave de 
meningsfyldte fællesskaber for vores borgergrupper. 
  
Skulle dette skabe spørgsmål, er du/i meget velkommen til at kontakte mig, eller en af de tre 
afdelingsledere. Så vil vi svare på alle spørgsmål. 
  
Med venlig hilsen 
Thomas Hamann 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  

Kære Thomas Hamann (mail 10. marts 2022) 
Først og fremmest tillykke med stillingen. 
- 
Det var i det Lokale Pårørenderåds møde den 8. Ds., hvor også Else Jensen og Magda Andersen er 
medlemmer og deltog. Svend Lindgaard Olesen deltog også. Annie har deltaget i møderne frem til 
hun fratrådte stillingen. 
Rådet har hidtil bestået af pårørende fra Ry og Galten. Det ligger en godkendt vedtægt til grund for 
dette samarbejde.  
- 
Vi, Else Jensen, Magda Andersen og jeg talte om, på mødet den 8. Ds., at vi har brug for et snarligt 
møde med dig for at afdække, hvordan fremtiden ser udfor pårørendesamarbejdet? 
- 
Med venlig hilsen 
Kristian Skovhus 
 
- 
Møde 28. marts 2022 med 
Thomas Hamann 
Magda Andersen 
Else Jensen 
Kristian Skovhus 
 
Sted: Brunhøj, Ry 
 
Mødet blev afholdt jf. ovenstående mail af 10. marts. 
 
Mødet indledes med, at Magda Andersen, Else Jensen og Kristian Skovhus orienterede om, at vi efter 
modtagelse af mailen fra Thomas Hamann den 1. marts, fandt det vanskeligt at se nogen fremtidig 
rolle for Det Lokale Pårørenderåd.  Mailen af 1. marts efterlod det indtryk, at lokale pårørende ikke er 
tænkt ind i den nye organisationsstruktur. (Se referatet af 8. marts, pkt. 4) 
- 
Thomas Hamann beklagede, at mailen havde givet det indtryk, idet det ikke på nogen måde havde 
været hensigten med organisationsændringen. 
 
Herefter foregik en drøftelse og udveksling af synspunkter på samarbejdet, pårørendes rolle mv. 
- 
Vi, Else Jensen, Magda Andersen og Kristian Skovhus efterlyste et udspil til, hvordan organisationen 
ser et fremtidigt samarbejde. 
Thomas indkalder alle Pårørende Råd til møde herom torsdag den 16. juni 2022 
 
For notat 
Kristian Skovhus 
 
 


