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Årsmøde på Søholm 1. februar 2018 
 

Velkomst ved Forstander Mai McLeod Winther 

Dejligt at se jer alle her i aften.  

Jeg hedder Mai McLeod Winther og er forstander her i huset. 

jeg ser frem til nogle hyggelige timer sammen med jer- hvor vi ud over at spise 
og tale sammen også sammen skal tænke frem på det næste år og hvad vi øn-
sker for Søholm i 2018. 

Jeg har været så heldig at være en del af Søholm i lidt over et år nu. Og allere-
de ved min ansættelsessamtale fik jeg en fornemmelse af at frivilligheden på 
Søholm havde en helt speciel rolle. Lene, vores brugerrådsformand spurgte 
mig nemlig om min erfaring med at arbejde med frivillige. Og jeg måtte jeg væ-
re ærlig at svare at min erfaring var ret spinkel. Hvor jeg var leder tidligere, 
havde vi ikke mange frivillige. 

Så da jeg kom og fandt ud af at det er frivillige kræfter der sørger for at spise-
huset kan åbne hver dag, at der er kunst på væggene og hyggelige og sjove ar-
rangementer og meget mere- så blev jeg ret imponeret og rørt. Og jeg vil be-
nytte lejligheden i dag til at takke alle jer der lægger tid og hjerte i Søholm og 
er med til at gøre huset levende. I er guld værd for huset, for alle de folk der 
benytter vores tilbud, for os der arbejder her og ikke mindst for beboere. I gør 
en uvurderlig forskel. 

Nu har jeg jo lært at det er en anelse uhøfligt at Be om mere når man har 
modtaget en stor gave. 

Men jeg vil alligevel tillade mig at håbe at I fortsat har lyst til at bidrage til at 
hverdagen her I huset. 

Mit håb for Søholm er nemlig at vi fortsat vil være samlingspunkt for folk i vo-
res lokalområde. Jeg ønsker et åbent hus hvor der er plads til alle, som har lyst 
til fællesskabet og jeg glæder 
mig rigtig meget til at høre 
om jeres tanker og ideer om 
Søholm.  
 

Med de ord vil jeg sige  
velkommen til  
årsmødet 2018. 
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Beretning ved brugerrådsformand Lene Arnzholt Jensen 

Det nye Søholm blev indviet d. 12. nov. 2013, Årstidens spisehus i marts 2014 

Madaftner, banko, musikunderholdning, øl, vin eller snapse aftner, påske og 
julefrokost. 

Man kan leje lokalerne til fester og låne dem til at mødes om aktiviteter.  

Træværksted i kælderen onsdag formiddag 

Krolf tirsdag og torsdag formiddag 

Yoga 

Selvtræning 

Krea hold tirsdag formiddag 

Stole gymnastik torsdag formiddag 

Spisegruppe fredag 

Pilates tirsdag og torsdag 

Linedance 

I Pad kurser.  

Brugerrådet har arbejdet med Budget, deltager i ansættelser, bestemmer 
selv antal møder, bestemmer selv hvad indflydelse de ønsker, der vælges per-
soner som ønsker at opstille til de forskellige udvalg, aktivtetes udvalg, cafe-
udvalg, redaktionsudvalg, disse udvalg kører selvstændigt med referer til Bru-
gerrådet 
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Lidt om Slip Kræfterne Fri ved Frivilligkonsulent Mariane Bech 

Brugerrådsstrukturen har fungeret rigtigt godt i 22 år, stor tak til Brugerrådet 
gode og store arbejde og for vores gode samarbejde. 

Det er værdifuldt for os at have jer lokale ildsjæle at samarbejde med. 

Hvorfor så noget nyt. 

Lokalcentrene i Aarhus kommune har været åbne for alle voksne borgere i 
Aarhus kommune i ca. 20 år, alle kan komme at spise i cafeen, træne i træ-
ningslokalet, gå til yoga, piltes, krea mm. 

Men indtil nu har man skulle være pensionist eller førtidspensionist for at 
kunne stille op til brugerrådet og for at stemme til brugerrådet. 

Nu kan alle stille op til rådet uanset alder og bopæl. Dette betyder at alle der 
bruger vores huse kan få indflydelse. 

Man stiller op for et 1 år af gangen og der skal være min. 3 i rådet en for-
mand, en næstformand og en kasser.  

Stor opfordring til at stille op.  
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Dialog om drømmer, ideer, visioner for Lokalcenter Søholm 

Madaften 1 x om måned for enlige evt. med spil hygge mm, 
I      Inge Fensten 
Håndarbejde:  
      Merete Pugdahl Jensen  tlf. 61716281 
Tilbud ala på Klostergade centret,  
      Ib Frandsen,     tlf. 20410140 
Bordtennis gruppe for Herre,  
      Jørn      tlf. 28681971 
Kagepyntning,  
      Lisbeth Naasgaard,   tlf. 60144443 
Selvtrænerforening,  
      Lone, Hans Kone 
Hjertestater udenfor,  
      Egil Jensen,     tlf. 40372188 
Brætspil cafe 
 
It cafe,  
      Inge Fensten 
Udstillingsmontre, 
      Else Marie ladefoged,  tlf. 28868925 
Biografklub,  
      Vibeke Søndergård,   tlf. 60627646 
Bridgeklub,  
      Henrik Engel,    tlf. 29208055 
 

Opstilling: 

Lene Arnholtz Jensen 

Ruth Hedegaard Slot 

Annette Johansen 

Grete Jensen 

Anna Ragnhild Hansen 

Vita Thykær Jensen 

Marian Birkmose Jensen 


