
 

Referat, Beboer– og Pårørenderåd kl. 16.00-18.00  
Sted: Servicehuset Ammershøj 

Dato: d. 14. okt. 2019 
 

3. Kvartalsmøde 

Medlemmer af rådet: Gorm Bove (Formand, pårørende 1B), Susanne Andersen (Næstformand, pårørende 1B), Jette Ar-

rild (Pårørende 1E), Leif Blom (Repræsentant for Ældrerådet), Jytte Johansen (Frivillig), Rikke Haugaard (Centersygeple-

jerske), Inger-Lise Jensen (Aktivitetsmedarbejder), Inge Mortensen (Teamleder), Britta Larsen (Teamleder) og Charlotte 
Thygesen (Plejecenterleder). 

Afbud: Rikke Haugaard, Jette Arrild og Jytte Johansen.  

Mødeleder: Charlotte Thygesen 

Referent: Anja Steinmejer  

 Orientering og drøftelse Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden og 

referatet fra sidste møde 

 Referat og dagsorden godkendes 

2. Status for byggeri ved Ammers-

høj 

 Projektforslag 

 Udbud 

 Tidsplan 

 Der etableres produktionskøkken 

 

Der foreligger færdigt projektforslag, som 

skal danne grundlag for det kommende 

”udbud”. Der indhentes 3 tilbud. 

Ifølge udkast til tidsplan forløber udbuds-

processen frem til den 1. juni. 

Projekteringsfasen forløber frem til sept. 



 2020 og det forventes at første spadestik 
9. oktober 2020. 

Byggeriet forventes at stå færdigt til ind-
flytning 1. nov. 2021. 

Produktionskøkkenet bemandes med er-
næringsuddannet personale og der frem-

stilles halvfabrikata, som deles ud til de 
enkelte huse, hvor maden færdiggøres og 

serveres. 

På baggrund af orienteringen drøftes for-

dele og ulemper samt hvad det får af be-

tyder for den mad, man laver rundt i hu-
sene som det er i dag, og hvad det bety-

der for beboerne og deres oplevelse af 
måltidet.  

Der er enighed omkring vigtigheden af at 
holde fast i de gode ting så som beboer-

nes deltagelse i menuplanlægning, mad i 
relation til traditioner og højtider samt 

’fødselsdagsmad’. Det skal, ligesom det er 
nu, altid være muligt at få en mellemmad, 

hvis beboerne er sultne. 

Anne Gregersen, der nu er udtrådt af rå-

det, har deltaget i Interessentgruppemø-
det omkring byggeriet på Ammershøj. 

Hun har i den forbindelse viderebragt føl-

gende opmærksomhedspunkter til Gorm 
Bove og Britta Larsen: hegn omkring hele 



Ammershøj, solafskærmning og terrasse-
døre i alle boliger.  

Solafskærmning og terrassedøre er på 
nuværende tidspunkt indtænkt i det fær-

dige projektforslag samt hegn omkring de 
nye boliger. Hegn omkring hele Ammers-

højparken er et selvstændigt projekt. 

3. Tal klar for udvikling i kostregn-
skaber 2018 og 2019  

 Der har været et mindreforbrug i 2019 i 
forhold til 2018. Lige nu er der brugt 66% 

af årets samlede beløb.  

Det beløb som beboerne har til gode fra at 

de gamle kostkasseregnskaber er blevet 
gjort op, og kommer til at blive brugt på 

aktiviteter for beboerne. De penge som 
ikke bliver brugt i år overgår til næste år.  

Hvis mindreforbruget fortsætter vil det få 
indflydelse på taksten for serviceaftalen, 

som pt er 3.200kr.om måneden. 

Charlotte Thygesen samarbejder med 

økonomiafdelingen om, at få udarbejdet 
økonomioversigter over forbruget på ser-

viceaftalerne. 

4. Høring budget 2020, udarbejdel-
se af høringssvar 

 I 2019 er det besluttet at bygge 24 

nye plejeboliger ved Ammershøj-

parken.  

 

Det drøftes, at man som udgangspunkt i 
rådet er glad for de midler, som bliver 

prioriteret på ældreområdet i aftalen. Der 
lægges dog også mærke til, at der i afta-



 Der er afsat 19.241,- kr. i 2020 og 

23.330,- i 2021 

 

 Der er afsat 60 mill. kr. til etable-

ring af nyt plejecenter i årene 2022 

- 2024 

len ikke er indskrevet pris- og løn-
fremskrivning på området.  

I denne sammenhæng er der fra ledelsens 
side fokus på, at der ikke skal fyrres med-

arbejdere, men at spare lidt på alle konti. 
Derudover er der fokus på at nedbringe 

bruget af vikarer. 

Det er et ønske, at ovenstående bringes 

frem i hørringssvaret. 

Gorm Bove og Charlotte Thygesen skriver 

et udkast, som rundsendes til resten af 

rådet til godkendelse.    

5. Fremtidig busdrift  Bussen har på nuværende tidspunkt sta-

dig mange år i sig. Det besluttes derfor 
først at gå videre med den, når det bliver 

aktuelt. 

6. Folder om behandlingstestamen-
tet 

Britta Larsen orienterer om indhold og 
plan for information herom i Ammers-

høj 

Det drøftes, at der ikke er de store æn-
dringer i selve behandlingstestamentet, 

og det er den praktiserende læge, der be-
slutter, hvornår behandlingstestamentet 

træder i kræft. 

Lige nu er det en del af indflytningssamta-

len m. Rikke Haugaard/Sygeplejerske.  



7. Indførelse af kvalitetsstandarder    Kvalitetstandarderne er blevet politisk 
godkendt og er gældende.  

Charlotte Thygesen gør opmærksom på, 
at man kan følge det politiske arbejde i 

udvalgene på: 

Hvor man kan findes referater fra diverse 

møder.  

Gorm Bove spørger om det har gjort en 

forskel, at der nu er kvalitetsstandarder 
på området. Charlotte Thygesen forklarer, 

at det har det ikke, da det er faktisk det 

de gør, som nu er blevet beskrevet.  

8. Ledelsens deltagelse i afdelings-

møde med boligskabet  

 Britta Larsen og Inge Mortensen deltog, 

men ingen beboere eller pårørende. På 
mødet blev der talt om, at det er et stort 

ønske fra husene, at der kommer noget 
film på ovenlysvinduerne. Der var også et 

ønske om, at tv-kanalen ”Den danske 
filmskat” blev tilgængelig. Det kan kræve 

et par nye fjernsyn, og det skal undersø-
ges om udbyderen har den mulighed.  

Samarbejdet med boligselskabet er rigtig 

godt. 

9. Aktiviteter  Orientering om ”Kunstcafeen” v. Anja Steinmejer fortalte om ideen bag og 

pilotprojektet ”Kunstcaféen” og samarbej-



Anja Steinmejer det mellem Center for Velfærd & Omsorg 
og Center for Kultur & Fritid.  

Kunstcaféen er et kunst- og kultur tilbud 
for beboerne på de tre plejecentre i Lejre 

Kommune, og der afholdes et-to forløb på 
hvert plejecenter.  

Hvert forløb varer 7 uger, hvor der hver 
uge vil være en times aktivitet med en 

billedkunstner, scenograf eller begge. For-
løbet tager afsæt i planteuniverset, og der 

er fokus på sansestimulering med bl.a. 

dufte, lyd, farver og at føle/mærke mate-
rialerne.  

Kunstcaféens aktiviteter starter op i slut-
ningen af november måned. 

10. Evt.   

 


