
Møde i PRISK  d. 25 april 2022 kl. 17:00-20:00 

Pensionatet Kildevej 14 K 

 

Deltager: Benedicte Müller, Ole Tonnesen, Aase Lorenzen, Magda Andersen , Karl 
Højbjerg, Karen Grove, Denise Masanet 
Afbud fra John Simonsen 
 

Valg af ordstyrer og 
referent 

Aase  er ordstyrer 
Denise referent  

Godkendelse af 
dagsorden samt punkter 
til evt. 

Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkter: 
Beskrivelse af funktioner i de forskellige råd i PRISK og i de lokale råd. 
Besparelser og konsekvenser heraf 
Boligsituation i Skanderborg Kommune 
 
 
 

Gennemgang og 
godkendelse af referat fra 
sidste møde d. 22 /11-21 

Der er siden sidste møde kommet en repræsentant fra Pensionatet/Kilden,  
Karen Grove 
 

Kort nyt fra Bostederne 
og Sølund 

Sølund. Forandringer på Sølund er til drøftelse. Anne Marie Kruse deltager  i 
møderne med pårørenderåd i den første time af mødet.  Der er efterspørgsel 
på tilbuddet, målgrupperne ændrer sig og Sølund skal indrettes anderledes for 
at fremtidssikre. Der er generalforsamling d. 3 maj.  
Der er et årligt stormøde hvor der er pårørende og ledelse der planlægger , i år 
er temaet , Pædagogik. 
 
Ry/Galten/Hørning I marts var der lokalrådsmøde . Annie  stoppede som leder 
i januar, der blev ikke ansat ny leder til stedet. Det vakte bekymring for 
samarbejde mellem lokalråd og ledelse.  
Der har været dialog med Thomas Hamann , hvor det forventes at  der på 
stormødet  i juni vil komme flere udmeldinger om fremtidige lokalråd og 
samarbejde.  
Der er pt  to ledige lejligheder.  
 
Pensionatet Kilden har haft lokalrådsmøde i marts og rådet består af 6 
medlemmer. Der har ikke været afholdt møder i 2½ år. Dermed er der ikke 
nogle rutiner for afholdelse af lokalrådsmøder.  
Rikke Nemetz vil overveje dagsorden ifht ny kostellation af lokalråd, opstået 
som konsekvens af nedlæggelsen af en lederstilling. 
Brunhøj  og pensionatet Kilden vil fremover være ét lokalråd.  
Der  kommer ikke nyhedsbreve, det gør det  vanskeligt følge med i 
personalesituation,  
 
Støttecenteret. Der har været afholdt to møder siden sidst.  
Fra mødet d. 17/1 blev lokalrådet præsenteret for  tilsynsrapport uden nogle 
anmærkninger. Der blev drøftet muligheder for at komme med  konstruktiv 
kritik. 
På det seneste møde d. 4/4 blev Sundhed  drøftet,  udfra den nyligt udkomne 
rapport  fra Statens Institut for Folkesundhed ”Dødelighed blandt personer 
med udviklingshandicap.” Det er bekymrende, at levealderen er yderligere 
faldet fra ca 15 til ca 20 år i forhold til normalbefolkningen, og at infektioner, 



diabetes og epilepsi er blandt de dødsårsager, der adskiller sig mest fra den 
øvrige befolkning. 
Strukturændringen på Bostederne medfører, at Støttecentret får en 
SOSUassistent som sundhedsfaglig støtte i stedet for en sygeplejerske som 
hidtil. 
 
Solsikken: der er ønske fra pårørende om at der udarbejdes en 
indflytningsfolder til nye beboere. Der har været en anonym donation på 
50.000 der skal komme beboerne til glæde og gavn.  
Beboerrådet har endelig efter lang pause haft deres første møde. 
Arrangementet Kr Himmelfartsdag tages op igen, da arrangementet er 
forbundet med traditioner. Der er lagt op til at pårørende hjælper deres egne 
pårørende. 
 

Nyt fra Handicaprådet Benedicte orienterer om det kommende dialogmøde i næste uge. Samt  om 
hendes  indlæg, som suppleant for John Simonsen, hvor hun  skal fremføre de 
indsendte borgerforslag  fra PRISK.  
 
 

 Akut sygdomsberedskab til udviklingshandicappede  

 Forebyggelse af ensomhed gennem meningsfuld fritid for voksne med 
udviklingshandicap ved Bostederne og Sølund 

 Midler til rekruttering af kvalificerede medarbejdere (Sølund). 

 Tilbageførelse af sparede driftsmidler i Landsbyen Sølund. 

 Tilbageførelse af sparede driftsmidler i kommunens bofællesskaber 
(Sølund og øvrige bosteder /Bofællesskaber). 
 

 

Pårørendesamarbejde Pårørendesamarbejdet på Bostederne og på Sølund drøftes. Og Sammenlignes. 
Der kan hentes erfaringer fra Sølund som PRISK tænker kan bidrage til 
samarbejdet når og hvis der opstår vanskeligheder samarbejdet. 
 
Der berettes om gode erfaringer fra Sølund  som bidrager til det gode 
samarbejde. 
 
 
 
 
 

Det Centrale Råd 
 

Der er fællesmøde d. 16 juni.  
Referatet fra mødet d. 7 marts forventes at blive lagt på hjemmesiden snarest. 

Meningsfuld fritid og 
frivillighed 

Benedicte og Jakob Krogh arbejder at få musikaktiviteter ind på Bostederne.  
Processen er først lige startet.  Det er en nødvendighed at få tilført økonomi.    

Godkendelse af PRISK 
vedtægter i de lokale råd 

Udsættes til  næste møde.  Paragraffer og lovgivning samt funktion i de lokale 
råd, PRISK og  Det Central Råd  vil blive genovervejet. 

Evt. 
 

Årsberetning ved formand godkendt. 
Konstituering af PRISK. Denise fortsætter som formand og Ole som 
næstformand 
 
Punkter til evt: 
Følgende  tre punkter sættes på dagsorden til næste møde. 
 



 Beskrivelse af funktioner i de forskellige råd i PRISK og i de lokale råd. 
 

 Besparelser og konsekvenser heraf  
 

 Boligsituation i Skanderborg Kommune sættes på dagsorden til næste 
møde 

 

Næste mødedato og sted 9/5-22 Dialogmøde mellem PRISK og  Koncernchef på Fælleden 
5/9 møde i PRISK på Solsikken 
28/11 møde i PRISK på Sølund 

 


