
 

                                                                              

 

REFERAT fra mødet på Solsikken 26.09.22 

 

 

Kl. 16-16.45:  

v. Annette Karlsen/Boligforening:  

1. Fremlæggelse af regnskab 2021 

2. Fremlæggelse af budget 2023 

Anette Karlsen fremlagde regnskabet for 2021 samt budget for 

2022. 

Regnskabet for 2021 viser et plus på 38.301 kr. Indsættes på 

resultatkonto som nu beløber sig til 57.177 kr. 

Der vil ikke fremkomme huslejestigninger i 2023. Huslejen forbliver 

den samme. 

A ´conto for el og varme forventes stigninger 650-900 kr. Der er for 

nuværende grundet de svære markedsforhold vanskeligt at 

forudsige, hvad den endelige stigning vil blive. 

 

Kl. 16.45-17:  

Valg til pårørenderåd 

På valg var Lise Larsen / Carsten Larsen. Lise har siddet i pårørenderådet 

i 25 år. Lise ønskede ikke genvalg. Stor tak til Lise for indsatsen gennem 

så lang en periode. Lise fik overrakt blomster som tak. 



Ingrid Pedersen ønskede at udtræde af pårørenderådet.  

Dan Mogensen /Steffen Mogensen Planeten blev valgt til pårørende 

rådet. Velkommen til Dan. 

Desværre var det ikke muligt at finde 2 pårørende til rådet på mødet, 

men håber, at det efterfølgende vil lykkes.  

Vi hører meget gerne fra interesserede, der kunne tænke sig at deltage i 

rådet. Kontakt gerne pårørenderådet for nærmere oplysninger. 

Næste møde i rådet er sat til tirsdag d. 15. 11. kl. 16.00. 

 

Kl. 17-18.30:  

- Oplæg vedr. værgemål v. udviklingskonsulent Mia Jørgensen  

 

Mia Bie Jørgensen fra fællesskaberne i Skanderborg Kommune 

samt faglig koordinator Sabine fra Skanderborg Kommune gav os 

en meget fin gennemgang af VÆRGEMÅL. Der har været fremsat 

flere ønsker fra pårørende om tiltag, hvor vi kunne guides igennem 

dette område.  

Der er vedhæftet de slides, vi på aftenen gennemgik omkring 

”Værgemål”.  

Det var en rigtig fin og grundig gennemgang, hvor der var rig 

mulighed for at stille spørgsmål. 

Mie Bie Jørgensen kan kontaktes ved nærmere spørgsmål omkring 

ansøgning af værgemål. Mia.Bie.Jorgensen@Skanderborg eller 

mobil 20523035. Hun kan ikke påtage sig  personlige sager, men 

overordnet vil hun gerne yde hjælp til guidning. 

 

Voerladegård d. 26.09.22 
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