
Dagsorden for Lokalråd for pårørende v. Solsikken  

den 23. august 2022 kl. 16 - 18 
 
Deltagere 

 

Mette B. Vase, Ole Tonnesen, Denise Masanet, Lise Larsen, Ingrid 

Petersen og Marianne Krogh 

Ingen medarbejderrepræsentant 

Emne /Fremstilling  

Godkendelse af dagsorden 

Valg af ordstyrer og referent.  

 

 

Dagsorden godkendt 

Referat fra 27. 06. 22 

 

 

Kommentarer til referat fra 27.06.22 

 

Mette fremsender materiale vedr.  LA 2 

 

Beboere skal selv sørge for maling og lignende vedligehold af lejligheden 

– det er almen boligforening 

Rengøring hvem skal klare hvad. Der er forskel på aftaler fra anbringende 

kommuner. Der er afsat 45 min. Derudover må man selv tilkøbe. 

Betalingskommunerne har selv standard for rengøring. 

Der er overvejelser om hvilket rengøringsteam der skal udføre 

rengøringen fremadrettet. 

 

Drøftelse af perspektiver på 

Solsikkens udvikling fremadrettet 

 

Mette fortæller 

 

Flere efterlyser solsikkens fastnetnummer 87942100  
  

Der er holdt møder med team koordinatorerne. 

Der arbejdes mere med strukturen – nogen medarbejdere kan gå op i tid, 

så der kan skæres ned på vikardækningen. 

Der er ansat 2 nye i det pædagogiske arbejde: Andreas og Christoffer. 

Der er nu dannet tre teams frem for 2.  

 

Team 1 Månen 

Team 2 Stjerne og solen 

Team 3 Planeten og bofællesskabet. 

 

Der skal arbejdes mere med fælles faglighed. 

 

Der søges vikar for Anne som går på barsel 

 

På landsbymødet i Voerladegård var der interesse for frivilligt arbejde. 

 

Der har været mange aktiviteter på Solsikken hen over sommeren, trods 

mangel på personale. 

 

Der blev drøftet mulighed for ansøgning til FONDE.  

 

Økonomi - Solsikken er udfordret da kommunerne ikke betaler/ ikke 

afkræves de takster der kan forventes.  

Der skal fremadrettet være bedre opfølgning på de enkelte beboere så det 

sikres, at forandringer i behov kommer med på statusmødet med 

sagsbehandleren. 

 

Der har været udtrykt ønske om bestemt læge tilknyttet Solsikken efter 

samme model som Sølund. 

 

 Ønske fremsat om genoptagelse af Ø-tid 

 

Fortsat fokus på Corona, som stadig kan dukke op. Selvtest er klar. 



 

 

 

 

 

 

Aktiviteter.  

Indkomne forslag om brug af arv. 

  

Der arbejdes fortsat på flere forskellige tiltag. 

Nyt fra Solsikken og Bostederne. 

 

Se Drøftelser… 

 

Nyt fra Beboerrådet 

 

Møde d. 30.08.22. 

Jan er stoppet så der søges ny makker til Søren 

 

Nyt fra PRISK 

 

Intet møde siden sidst. 

Nyt fra det Centrale Råd 

Valg af repræsentant til det 

Centrale Råd 

 

 

Vi skiftes fremadrettet til deltagelse. 

Evt. 

 

 

 

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: 26.09.22 

boligforeningens møde 16-17 

 

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 er 87 94 21 00  

 

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 
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Mail: makrogh43@hotmail.com 

 

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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