
I N D F L Y D E L S E  V I A  
K O N S T R U K T I V  
S A M A R B E J D E  

Billedtekst, som beskriver bille-
de eller grafik. 

 
PÅRØRENDERÅDETS MEDLEMMER: 
 
 
Gerda Tarp, formand,  gerda@casalunga,com 
Telefon: 31 26 17 44 
(Pårørende til Martin på Øst 1. sal) 
 
Asger Høg, næstformand, ahog@tdcadsl.dk 
(fPårørende til Jeppe, Øst 2. sal) 
 
Jonna Hjort Jepsen, kasserer, jonnahj@gmail.com 
(Pårørende til Mariann Øst 1. sal) 
 
Anne Brasen, nbrasen@gmail.com 
(Pårørende til Anders Øst 2. sal) 
 
Birgitte Hemmingsen, birgittekargaard@gmail.com 
(Pårørende til Inge Vest 2. sal) 
 
Vivi Skelskov, suppleant, vivi.skelskov@live.dk 
(Pårørende til Brian Øst 2. sal) 
 
Gabriel Munck, suppleant, gmunck@telia.com 
(Pårørende til Mariann Øst 1. sal) 
 
Nete Barhny, suppleant, netebarhny@gmail.com 
(Pårørende til Inge Vest 2. sal) 
  

PÅRØRENDERÅDET 

 

Isefjords Allé 25-27 

4300 Holbæk 

 

Hvis vi ikke har kontakt med hinanden - og ikke har kontakt 

med andre beboere end ens egen datter, søn, far, mor eller 

ægtefælle - udvandes den demokratiske intention med et 

pårørenderåd. 

 

Så derfor ring - skriv - snak med os om jeres små, som store 

problemer. Vi har alle de samme problemer og bekymringer. 

Mange venlige hilsener - og på gensyn! 

Gerda Tarp  

Formand for Pårørenderådet på Fjordstjernen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vi har et tæt og velfungerende samarbejde med 

ledelsen i form af en kritisk og konstruktiv dialog.  

 

Vi arbejder på at skabe opmærksomhed og      

synlighed af vort arbejde. Vi søger fonde. Vi    

samler penge ved amerikansk lotteri og vi har 

loppemarked i forbindelse med den årlige SKVULP    

FESTIVAL i Holbæk.  

 

Pengene bliver brugt til aktiviteter for       Fjord-

stjernens beboere. Vi har blandt andet    betalt 

for 2 Duo-cykler - vi har fået sat et billard bord op 

- vi har betalt for akvariet i cafeen, samt betalt 

musikken til et par fester. 

 

Det er desværre sjældent, at vi pårørende kom-

mer i kontakt med hinanden. Måske mødes vi i 

enheden - eller hilser på hinanden, når vi mødes 

til Fjordstjernens fester. 

PÅRØRENDERÅDET repræsenterer alle beboere og 

alle pårørende på Fjordstjernen. 

Vi har ingen formel rolle, men vi skal varetage be-

boernes - vores familiemedlemmer - og de        

pårørendes interesser. 

Vi har ingen juridisk  ret - men til gengæld en   

demokratisk ret. 

Tiden på vores møder bliver brugt på de generelle     

forhold på Fjordstjernen og ikke på enkeltsager.  

Vi skal ikke - vi må ikke - forholde os passive og 

ukritisk til de emner, vi behandler. 

Vi skal være gode sparringspartnere til personale 

og ledelsen. 

Vi holder et årsmøde. Derudover mødes vi mindst 

4 gange om året hvor en repræsentant for        

ledelsen og en repræsentant for medarbejderne 

deltager. 

Fjordstjernens motto er: 

Vi kan—vi vil—vi gør sammen 

 

Vores motto bør være: 

Indflydelse via konstruktivt samarbejde  

og 

Sammen er vi stærkere  

 
 

 Vi skal støtte og være med til at komme med  
kreative ideer. 

 Vi skal stille spørgsmål og kræve svar. 

 Vi skal - alt efter kræfter og tid - sikre, at Fjord-
stjernens visioner og værdier bliver gennemført. 

 Vi er "den løftede pegefinger" og sparrings-
partner til ledelsen  hvis der skulle være forhold, 
der skal forbedres. 

 Vi er et stærkt aktiv for Fjordstjernens virke. 

 Vi er brobyggere mellem Beboere, Pårørende  og 
Fjordstjernen. 

 Vi har alle de samme ønsker og målsætninger. 

 Vi møder alle med gensidig respekt. 

 

 

Velkommen til Fjordstjernen! 

 


