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Dagorden til møde i pårørendegruppen den 5. maj 2021  
 
Mødet afholdes på Fønixgården kl 15.30-17.00 
 

1. Opfølgning på corona situationen – herunder snak om vacci-
nation, arrangementer, aktiviteter, besøg mm 

2. Nyt fra Fønixgården 
3. Bolighandlingsplan i Struer Kommune  
4. Kommende arrangementer på Fønixgården 
5. Evt. 

 
Ref: 

1. Bo giver en redegørelse for situationen. 21 ud af 24 beboere 
er færdigt vaccinerede og 3 beboere har fået først stik.  
Fønixgården vender langsomt med sikkert tilbage med flere 
og flere af de sædvanlige aktiviteter som handledag – fri-
tidsaktiviteter. Vi er kontaktet af Olympia i dag som åbner for 
aktiviteter igen efter den 18.5. 
Besøg foregår som beskrevet i nyhedsbrev af den 28.4 
 

2. Da det er længe siden pårørendegruppen har været samlet er 
det lidt svært at samle op på hvad der er nyt. 
Det forventes, at STU-VITA får lidt flere elever efter sommer-
ferien. Plads udfordringer er den af del bolighandlingsplanen. 
Der er fokus på at planlægge ferieture for beboerne. Disse bli-
ver i år i uge 35+36 
Der vil som andre år blive lavet nogle dagsudflugter og aktivi-
teter på Fønixgården i den periode hvor VITA holder lukket.  
Der orienteres om at vi på tværs af Handicap, Social og Psyki-
atri i Struer Kommune har ansat en projektsygeplejerske som 
på tværs af botilbud skal arbejde med implementering af 
sundhedslovsydelser på botilbuddene – herunder Fønixgår-
den. 
Der har under corona lockdown været arrangeret et par ture 
som har været finansieret af statens midler til borgere på soci-
ale botilbud. Nogle har været på HjerlHede – andre i biografen 
– andre besøgte Lystbækgård. Alle stederne havde vi lejet os 
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ind så vi var de eneste besøgende på dagen. Fremragende 
udflugter.  
 

3. Byrådet i Struer Kommune har indstillet bolighandlingsplanen 
på det sociale område til budgetforhandlinger for 2022. Dvs at 
vi forventer, at der indenfor en kort årrække vil blive bygget på 
grunden ved siden af Fønixgården.  
Forventeligt afholdes der et orienteringsmøde for alle pårøren-
de inden sommerferien. 
 

4. Beslutning – vi tør planlægge og satser på at det bliver muligt 
at holde et arrangement til jul. Forventeligt den lørdag den 
27.11 

5. Næste møde bliver den 1.9 kl 15.30  
 
 
Ref: Bo Bakbo-Carlsen 


