
 

Referat af møde i Pårørenderåd for Socialafdelingens 
handicaptilbud 
 
10. april 2018 
Deltagere: Kirsten Clausen, Bodil Vedsegaard, Gitte Nielsen, Frank Svendstrup, Trine Pytlick, Elin Schriever, 
Birgit Svane, Maria Sahl, Gert Müntzberg, Hasse Jacobsen (referent) 
 
Mødet foregik på Impuls. Mødet blev indledt med en rundvisning ved afdelingsleder Tine Lund. Tine 
fortalte om Impuls, at det både er et visiteret og uvisiteret tilbud med forskelligt indhold for målgruppen, 
der er borgere med en psykisk lidelse/sårbarhed. Impuls fungerer som en trædesten i at snakke om det 
svære, være sammen med andre, deltage i aktiviteter og driftstilbud og meget mere. Impuls er også et 
mødested, hvor man kan komme fra gaden og være til stede på den måde, der fungerer for den enkelte.  
Impuls holder til i et tidligere julemærkehjem. Holbøll tilbød Svendborg Kommune huset med den præmis, 
at der altid skal være børn på matriklen. 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
Pårørenderådet præsenterede sig for hinanden efter valg af nyt medlem, Bodil Vedsegaard, der erstatter 
Finn Christensen, der ikke søgte genvalg. Trine Pytlick blev genvalgt. 
 
2. Præsentation af Maria Sahl og Afdeling Vejledning og Støtte 
Maria er tidligere afdelingsleder i Team Vest, men blev afdelingsleder for Afdeling Vejledning og Støtte for 
et år siden. Hun har i denne stilling kontakt med flere målgrupper: handicappede, udsatte og psykisk 
sårbare. Der er 36 medarbejdere fordelt på forskellige matrikler. Der gives støtte til ca. 480 borgere i egen 
bolig. Der gives også gruppetilbud.  
 
3. Høringssvar i forbindelse med besparelsesforslag  
Besparelsesforslag blev gennemgået. De kan læses ved at trykke her.  
Pårørenderådet udarbejder høringssvar. De har henvendt sig både til Udvalgsformanden og Borgmesteren. 
Der er aftalt møde med Udvalgsformanden den 19. april. 
Der bliver indkaldt til et kort møde før høringsfristens udløb for at færdiggøre høringssvaret.  
Nyt møde.  
 

4. Evaluering af Pårørendearrangement den 19. marts 
Udsat. 
 
5. Udsendelse af materiale til pårørende 
Udsat. 
 

6. Evt. 
Udsat. 
 
Datoer for møder i 2018 i Pårørenderådet: 

 Onsdag den 5. september Skovsbovej 111/Jesper Dylsing deltager 

 Torsdag den 22. november Grønnemoseværkstederne/Steven Nordsmark deltager  

 

http://portal.svendborg.dk/SitePages/Home.aspx?RootFolder=%2Fdagsordener%2FSocial%2D%20og%20Sundhedsudvalget%20%28%C3%85ben%29%2F2018%2F10%2D04%2D2018&FolderCTID=0x012000EE323A2C517E0A488552E036F64BD9A100FF5C0B2E8B690747BF414F98059F2918&View=%7b3793E986-5C71-40A7-8019-F38A3E43F653%7d

