
 
Støtte og vennekredsen ved 
 
Struer d. 02-12- 2017. 

 

Formandens Beretning. 
 

 

Vi har fra støttevennekredsen medvirket til følgende tiltag: 

 

Nov.2016:         Adventshygge: 

                          Vi fik igen Henning Pedersen til at komme og spille for os.  

                          Lavede kreativ værksted, til at lave juledekorationer, og pynt. 

 

Juni 2017:        Sommerfest, hvor Britta-Anette og Heidi havde samlet ind til den store 

                         Tombola lotteri. 

                         Vi hyrede `Kajseren og Troldmanden´ til underholdning. 

                         Det var lidt anderledes end de foregående år, vi trængte til  

                         fornyelse, de var bare rigtig gode, men dyre. 

 

September 2017: Cafe dag, der blev omdøbt til Høstfest! 

                             Der var lagt op til den store musikalske udfoldelse af instrumenterne 

                             I gårdhaven, Struer musikskole lovede at stille op med et hold, der 

                             ville vise os instrumenternes formåen--- det var de bare ikke                   

                             forberedte nok til! 

                             Men den store oplevelse, der gjorde dagen til et godt minde, det var 

                             Personale-beboere og brugere fra Vita og Fønixgården. 

                             Der var bare gang i det, med Kanin ører, og fuld musik. 

                             En rigtig god eftermiddag! Tak for det. 

 

 

December 2017:   Adventshygge: 

                              Og igen, så kommer Henning Pedersen til at stå for den 

                              Musikaliske underholdning. 

                              Og vi står for ’kreativ Værksted’, der er igen hjerter, strimler 

                              Forskellige ting til at lave dekorationer af. 

 

Året der gik:     Bortset fra de nævnte arrangementer, så har vi haft nogle  

                          bestyrelsesmøder, hvor vi har drøftet de aktuelle ting. 

                          Taget afsked med Anni Schøtt, og taget imod den 

                          nye centerleder Bo Kristiansen. Det bliver spændende 

                          hvad han har af nye tiltag. 

 

Der ud over, så er Jeg og Niels Chr. Pinholt, valgt som repræsentanter i Beboer/ 

Pårørende råd. Der bliver afholdt 4 møder om året hvor vi snakker om dagligdagen, 

personale, beboerrådsmøder, økonomi, og hvad der ellers sker på Fønixgården. 

Og der skal vi godkende budgetter, husleje osv. 



Er der nogle store poster som vi ikke lige kan svare på her og nu, så tager vi dem op 

på vores bestyrelsesmøder. 

 

 Der udover har vi været til budgetmøder med Boligselskabet, hvor vi har gjort vores 

indflydelse gældende, med hensyn til energi - fremmende tiltag, husleje stigninger, 

vedligehold osv. De er meget lyttende til vores kommentarer – forslag, og vi er i en 

meget positiv dialog. 

 

Konklusion: 

 

Det har været et spændende år, med opgaver/udfordringer, lederskift, opstart af det 

nye Dagtilbud `Vita´, der har givet mere liv i huset. 

Det har været dejligt, udfordrende og lærerigt. 

Jeg kan kun konkludere, ’at vores børn/pårørende ’ lever/bor et sted vor der sker noget’ 

Og det kan vi kun være stolte af! 

 

 

Poul-Erik Jensen. 
 


