
Dagsorden for Lokalråd for pårørende v. Solsikken  

den 21. februar 2022 kl. 16 - 18 
 

Deltagere 

 

Afbud fra Ole og Denise 

Ingen medarbejderrepræsentant 

Emne /Fremstilling  

Godkendelse af dagsorden 

Valg af ordstyrer og referent.  

 

Dagsorden godkendt 

Ordstyrer Marianne Krogh 

Referent Marianne Krogh 

 

Referat fra 08. 11. 21 

 

Ingen kommentarer 

Nyt fra Solsikken 

 

Orientering omkring Corona. Der har været stor pårørende opbakning. 

Alle har taget fat på tværs af faggrænser. 

Der har været meget smitte.  

Valgt at nedlukke enkelte afdelinger. 

D.D. en enkelt smittet i Månen kan isoleres. 

De fleste medarbejdere har været smittet. 

01.04. skal Mette være leder for flere afdelinger. 

 

Ny borger pr. 01.12.2022 

 

Ønskes skabelon ved fremtidige indflytninger, tjekliste. 

Solsikken laver udkast til indflytningsmanual for nye beboere. Marianne 

Krogh (Anette) vil gerne deltage i dette udvalg. 

 

Donation på 50.000 kr. – hvordan skal de bedst bruges. Input ønskes. 

Forslag rettes til Mette  

 

Pårørende samarbejde – der er ansat en psykolog i Skanderborg Kommune  

hvor pårørende kan bevilges samtale 5 timer. 

Nyt fra Beboerrådet 

 

Der bliver holdt beboerrådsmøde, Corona har fyldt meget på disse møder. 

Der drøftes aktiviteter. 

 

Nyt fra PRISK 

 

Udsat til næste møde 

Nyt fra det Centrale Råd 

Valg af repræsentant til det 

Centrale Råd 

 

Udsat til næste møde 

Den gode tone i kommunikation 

og samarbejde. Hvor ligger 

initiativet. Ansvarsfordeling. 

 

Pkt. ønskes medtaget hver gang. 

 

Der arbejdes fortsat på den gode tone. 

Vi er alle medansvarlige. 

Vedtægter, kommentarer og 

forslag til ændringer. 

 

Udsat til næste møde. 

Fastsætte Datoer for møder i 2022 

for i lokalrådet og for årsmøde og 

Boligforeningens budgetmøde 

 

Se nedenstående datoer fremgår 

Arrangementer  

 

  

Der arbejdes på festligt arrangement Kr. Himmelfartsdag. 

Evt. 

 

Oprydning udenfor, der er behov for oprydning, fejning klipning af grene 

mv. Pårørenderådet inviterer ved skriftlig invitation. Der serveres kaffe. 

 

Der er pt kun 1 nattevagt, der arbejdes på opgradering af timer. Mette er i 

forhandling 

 



Hvem ejer hvidevarer i lejligheden? (Ingrid) 

Køb af køkkenudstyr, hvem betaler dette? (Ingrid)  

 

Kommer der frisør? Mette følger op på dette. 

 

Personalet er for langt væk fra beboerne når de holder pause. Det er ikke 

trygt for nogen. Mette tager sig af dette. 

 

Hvad er et godt overlap – pårørende oplever det mangelfuldt. 

 

 

Mødet afsluttet 16.45 Marianne Krogh 

 

 

 

 

Det kommende års Lokalrådsmøder planlægges på følgende datoer:  
21 februar 16-18 

17 maj kl. 16-18 

23 august kl. 16-18 

15 november kl. 16-18 

  

Budgetmøde og årsmøde med valg til lokalrådet med boligforening i september: (ikke fastlagt?) 

 

 

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 

Nattevagtens tlf. som også bliver brugt af Flyvervagten mobil-tlf. 24415690 

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.  

 

Lokalrådet på Solsikken består af: 

Planeten: Ole Tonnesen, Bakkevej 2 b, 8732 Hovedgård,  

Mobil 23 41 78 88.  

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

 

Repræsentant fra Stjernen: Denise Masanet, Vesterhøjsvej 17, Egebjerg, 8700 Horsens.  

Mobil 24 40 72 22 

Mail: soeren.denise@live.dk 

 

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

tlf. 75 75 16 41 

 

Repræsentant fra Solen: Marianne Krogh, Vestbirkvej 43, 8752 Østbirk. Mobil 25 12 26 33 

Mail: makrogh43@hotmail.com 

 

Repræsentant fra  Månen: Ingrid Petersen,  

Havet 102 Bønnerup Strand, 8585 Glesborg. Mobil 53 28 28 06 

Mail: orla@nrdn.dk 
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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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