
Dagsorden for Lokalråd for pårørende v. Solsikken  

den 27. juni 2022 kl. 16 - 18 
 
Deltagere 

 
Ole Tonnesen, Denise Masanet, Ingrid Petersen, 

Marianne Krogh, Lise Larsen, Mette Vase, Thomas 

Hamann  

Afbud fra medarbejdergruppen 
Emne /Fremstilling  

Godkendelse af dagsorden 

Valg af ordstyrer og referent.  

 

Dagsorden godkendt 

Ordstyrer og referent Marianne Krogh  

Kommentarer til referat Arven på 50.000 kr. som Solsikken tidligere har 

modtaget, skal bruges på fornøjelser og oplevelser og 

aktiviteter for beboerne. Der arbejdes videre med gode 

forslag. Der er brugt nogle af pengene på Kr. 

Himmelfartsarrangementet. 
Drøftelse af perspektiver på 

Solsikkens udvikling fremadrettet. 
Mette har ønsket dette punkt medtaget. Derfor er 

Thomas Hamann indbudt.  

Systematik, struktur, hvordan kan dette sikres bedre ud 

i de enkelte teams.  

Hvordan kommer vi frem til tydeligere struktur og 

højnet kommunikation.  

Der udvælges koordinatorer som skal klædes på og ha 

de rette kompetencer således struktur og systematik 

højnes. 

 

Thomas Hamann ville fremsende materiale bilag til ref. 

Vedr den nye teknologi der ønskes indført på Solsikken 

Dette er endnu ikke modtaget og må derfor følge ved 

senere lejlighed 
 

Hvordan bliver vi på sporet af positiv udvikling 

• Indsættelse af koordinatorer. 

• Højnet teknologi 

• EVG interaktive skærme – youtube IBG 

 

1. Hvordan undgår vi personalet bliver stresset.  

2. Hvordan passer vi på vores leder, som nu er 

leder for 2 institutioner. 

3. Hvordan undgår vi pårørende bliver 

omsorgstrætte. 

LA 2 har udarbejdet et godt materiale som er relevant 

for beboere og personale. 

Alt for mange svar bliver væk 

Overlap personalet er ikke dækket ind, og ikke 

tilstrækkeligt informeret. 

Strukturen skal højnes og være tydeligere !  

Nyt system sættes i gang sættes i gang 01.08.22 i 



bofællesskabet. 

Der skal inviteres til pårørende møde, hvor der kan 

videndeles. Skal nyt system komme godt fra land, er det 

meget vigtigt med grundig information til alle 

pårørende. 
 

 

Arrangementer 

Opfølgning på ideer fra sidste 

møde. 

  

Kr. himmelfarts noget af det bedste der længe er sket. 

Rigtig god dag. Tak til personale og frivillige. Dejligt at 

se så mange fra personalet. 

God stemning. Alle hjalp alle 

Der ses på fremtidige arrangementer HØSTFEST og 

Jul  

Frivillige der har deltaget på alle fronter. Hvordan 

tænkes det ind fremadrettet. Mette fortæller tre af 

personaler arbejder for området. 
Nyt fra Solsikken og Bostederne. 

 

 

Mette fortæller om nyt system. Majbritt Brauner bliver 

superbruger. Der startes i bofællesskabet. Beboerne 

skal købe apps. 

 

Ingrid spørger hvad tilhører hvem i lejlighederne. Dette 

er ikke tydeligt – dette skal være mere gennemsigtigt. 

Mette undersøger hos boligforeningen og vender 

tilbage. 

 

Vedligehold af lejlighederne hvem tager sig af dette. 

Thomas Hamann følger op på dette, vi venter 

tilbagemelding fra ham.  

 

Hvem har vagten under ferien. Der er lavet plan over 

dette. Der ønskes oversigt over hovedferie. 

 

Rengøring hvad og hvem skal klare dette. Folk er i tvivl 

om dette. 

  

 

Hvem skal reagere på fejl og mangler i lejlighederne. 

 

Bostøtte hjemmedage – hvad bliver gjort der. 

 

Der er planlagt oprettelse af minibibliotek 

  
Nyt fra Beboerrådet 

 
Beboerrådet oplyser Jan går på pension. Ny er ansat 

Nyt fra PRISK 

 
Lis Kåstrup stopper ny ansat.pr 01.08.22.  

Nyt fra det Centrale Råd 

Valg af repræsentant til det 

Centrale Råd 

 

Thomas Hamann redegjorde for betydningen af 

sammenlægningen med socialpsykiatrien 

22.08.22 



Den gode tone i kommunikation 

og samarbejde. Hvor ligger 

initiativet. Ansvarsfordeling. 

 

Ole pointerer betydningen af at huske de positive ting, 

og vi ikke blot brokker. 

Der mærkes højere trivsel,  

Seneste ansættelser er på anbefaling af nuværende 

ansætte – dette ses positivt og Solsikken er på vej i den 

rigtige retning. 

 
Vedtægter, kommentarer og 

forslag til ændringer. 

 

Ses på i det centrale råd da det ikke giver mening 

fortsat at være punkt på Lokalrådets møder. 

Punktet slettes fremadrettet 
Fastsætte Datoer for møder i 2022 

for i lokalrådet og for årsmøde og 

Boligforeningens budgetmøde 

 

26.09.22 boligforeningens møde 16-17 

Årsmøde samme dato  

Værgemål en fra LEV 

Evt. 

 
Der blev spurgt efter dato for beboerrådet 

 

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 
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Repræsentant fra  Månen: Ingrid Petersen,  

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

Mail: orla@nrdn.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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