
 

Referat, Beboer – og Pårørenderåd kl.: 17.00-19.00 Sted: Bøgebakken 
Dato: d. 17. juni 2019 

 

2. Kvartalsmøde 

Medlemmer af rådet: Erling Kristensen (Formand, pårørende 1A1), Heidi Hansen (Næstformand, pårørende BB3), 
Birgitte F. Hansen (Pårørende BB2), Jeanette Dæhnfeldt (repræsentant for Ældrerådet), Johannes Nielsen (Formand for 

Bøgebakkens Venner og pårørende 1A2), Bente Hansen (Frivllig, Bøgebakkens Venner), Anne-Marie Veistrup (Pårørende 
BB3), Jørgen Pedersen (Pårørende BB2), Jørgen Boesgaard (Pårørende BB3), Anna-Louise Poulsen (Beboer 1A2), Tove 

Pingel (Beboer 1A1), Sanne Pedersen (SSA BB3), Sabrina Lykke Pedersen (Centersygeplejerske), Dorthe Madsen 
(Teamleder) og Charlotte Thygesen (Centerleder). 

Afbud: Heidi Hansen, Anne-Marie Veistrup og Sabrina Lykke Pedersen. 

Fravær: Jeanette Dæhnfeldt 

Mødeleder: Charlotte Thygesen (CT) 

Referent: Anja Steinmejer (AS) 

 Orientering og drøftelse Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden og 

referatet fra sidste møde 

 Godkendt 

2. Opsamling årlig dialogmøde med 

USSÆ 29. maj 2019 

Charlotte Thygesen indleder med sin oplevelse 

af en god dialog med mange gode inputs.  

De deltagende rådsmedlemmer bakker op om 

at mødet var positivt og politikkerne var 

Et godt møde med en god dialog. 

 



imødekommende i dialogerne og interesserede 
i at medindrage plejecentrenes Beboer – og 

Pårørenderåd i indsatsen for og at finde 
løsninger. Politikerne var var lydhøre overfor 

de forskellige interesser på plejecentrene.  

Der er samtidig enighed i rådet om fordelene 

ved at afholde fælles dialogmøde med de BP-
rådene fra de to andre plejecentre. Det giver 

en god mulighed for at inspirere hinanden i 
dialogerne med politikerne. Der drøftes ofte 

emner, som berøre alle tre plejecentre.  

 

 

 

 

Et forslag er, at der til næste 

dialogmøde ligeledes deltager en 
repræsentant fra Boligselskabet 

Danmark.   

3. Status plejeboligbyggeri i Lejre 

Kommune 

Arbejdsgruppen til Ammershøj er gået i gang 

sammen med Arkiplus som rådgiver. Projektet 
starter ikke fra nul, men bygger videre på de 

beslutninger der blev taget sidste år omkring 
indretning af boliger. Det nye er, at der er 

blevet bevilliget 200m2 fællesareal, hvilket der 
i arbejdsgruppen arbejdes på at udnytte bedst 

muligt. Der er fx taget udgangspunkt i de 
muligheder der er med lokalerne her på 

Bøgebakken.  

Der rejses spørgsmål om, der i det nye 
byggeri skabes glas-mellemgangene mellem 

boenhederne som der er på Bøgebakken?  

 

 

 

 

 

Der tænkes umiddelbart en ny 
bygning indeholdene de i alt 24 

nye boliger. Der er ikke på 
nuværende tidspunkt talt om 

sammenbygning til de 

eksisterende huse ved 
Ammershøjparken.  



4. Status på hegnet rundt om 
Bøgebakken 

Charlotte Thygesen har afholdt møde med 
entrepernøren fredag 14. juni. Fase 1 er 

afsluttet, og nu begynder fase 2, og hegnet 
kan gøres færdigt i juni/juli-måned. Det 

ønskede låsesystem med vores nuværende 
nøglebrikker har været under udvikling.  

Med de nuværende nøglebrikker opleves der 
udfordringer ved koldt og fugtigt vejr. 

Der er enighed omkring, at hegnet  ikke er 
skæmmende og den grønne beplantning gror 

mere og mere til, så man lægger ikke mærke 

til hegnet.  

I drøftelserne nævnes ønske om at få dyr på 

Bøgebakken som fx høns, geder eller 
selvskabs grise. 

Charlotte er ved at undersøge, 
hvor langt Roskilde Låseservice er 

med den løsning. 

 

 

 

 

 

Ønsket om dyr er et generelt tema 
for udviklingen på vores tre 

plejecentre. Der arbejdes løbende 

videre med sådanne ønsker. 

5. Orientering om 
parkeringsforholdene 

Charlotte Thygesen samler op på snakken 
omkring parkeringsforholdene til Dialogmødet 

og fx Birgitte F. Hansens forslag omkring 
tilladt parkering på Hjemmeplejens pladser i 

bestemte tidsrum kommer på som punkt til 
Charlottes næste møde med Kristina Jensen, 

leder af Hjemmeplejen. 

Derudover er der forslag om at personalet 
fortrinsvis holder på den parkeringsplads 

længst væk, og der foreslås at lave 
skråpakeringer over mod fodboldbanen.  

Charlotte Thygesen og Erling 
Kristensen indarbejder i 

høringssvar vedr. forslag til budget 
2020 ønsket om udvidelse af 

antallet af parkeringspladser ved 
Bøgebakken.   



6. Orientering om ”ABA-anlæg og 
brandslukningskursus” for 

plejepersonalet 

Der har været udviddet brandtilsyn på landets 
plejecentre i 2019, og her i Lejre Kommune 

var det i marts måned. Konklusionen er, der 
var ting, som kunne gøres bedre, men der var 

ikke noget ulovligt, da alle bygninger opfylder 
den lovgivning, der var på det tidspunkt, hvor 

bygningerne blev opført. En del af 
anbefalingerne er allerede blevet fulgt.  

Der er ikke blevet afholdt brandsluningskurser 
for personalet i den tid Charlotte Thygesen har 

været leder, så det bliver der taget hånd om 

nu. De første kurser afholdes her i næste uge 
og så den anden halvdel i september. Kurset 

består af en fælles indledning, her efter deles 
to hold som undervises i henholdsvis stedets 

ABA-anlæg og det andet i brandslukning, der 
byttes og så fælles afslutning.   

 

7. Dialog om planlagte aktiviteter 
ved Bøgebakken, samarbejdet 

med de frivillige og brug af de 
afsatte kulturmidler på 50.000,- 

kr. og arven. 

Omkring arven er der blevet lagt en budget af 
bestyrelsen (bestående af Dorte madsen, 

Charlotte Thygesen, Erlig Kristensen og Bente 
Hansen), og der bruges 120.000 kr. af den i 

år. Heraf bl.a. sommerfesten der er afholdt, 

og som var en stor succes. Der var en god 
stemning og rigtig god underholdning.  

Derudover bruges der penge på en ”Tur ud i 
det blå” i morgen (d. 18.), hvor der er softice 

bagefter, og et stort juletræ når vi nærmer os 
december. Det resterende bebøb af arven vil 

 

 

 

 

 

 



blive brugt i 2020, og der vil være nok til 
endnu sommerfest.  

Bøgebakkens Venners har planlagt en fest, og 
så er der snart cafe/kage-dag.  

Af andre løbende aktiviteter kan nævnes 
besøg af mini-hest, besøgshunde, skubberne, 

sang og musik af forskellige lokale kunstnere 
og gymnastik (pause henover sommeren). 

Cykling Uden Alder har fået et fremstød og der 
er en følelse af ejerskab fra både personale og 

nye de piloter, hvilket gør det til en stor 

succes. På nuværende tidspunkt har 
Bøgebakken to cykler, og der står en tredje 

’ubrugt’ på Grønnehave.   

Der er juletræstænding d. 29. nov.  

 

 

Der aftales, at der som 
udgangspunkt skal være adgang 

for pårørende på cafe/kage-dagen. 

 

 

Johannes vil gerne hente den på 

Grønnehave, så vi kan have tre 
cykler på Bøgebakken. Det sætter 

vi stor pris på.  

8. Høring budget 2020 – aftale 
proces 

Charlotte T. orienterer kort rådet om 
plejecentrenes budgetter dels i indeværende 

år og budgetsituationen i Lejre de kommende 
år – 2020 – 2023. 

I indeværende år forventes det, at vi på 
plejecenterområdet samlet set kommer ud af 

budgetåret 2019 med et mindreforbrug på ca. 

800.000 kr.  

Af høringsbrevet vedr. forslag til budget 2020 

fremgår det, at direktionen vurderer 
økonomiske udfordringer i Lejre Kommune i 

Det er besluttet at reducere det 
overførte beløb fra 

mindreforbruget i 2018 med ca. 
halvdelen. Vi fik overført 1,6 mill. 

kr. Vi reducerer det overførte 
beløb med 800.000, - kr. Det 

overførte mindreforbrug er i 

forvejen kun tilgængeligt i 2019 
og vil bortfalde i 2020.  

Erling og Charlotte udarbejder 
forslag til høringsvar, som 

udsendes til godkendelse hos alle 



de kommende år. Der nævnes i orienteringen 
et beløb på samlet set i Lejre Kommune 

beløber sig til 40 mill. kronerog beløbet 
forventes atl være stigende de kommende år. 

Det forventes, at kommende effektiviseringer 
ikke vil få konsekvenser for serviceniveauet på 

vores plejecentre. Der er fokus på, at vi 
fortsat sikrer, at de plejefaglige ressourcer på 

vores plejecentre opretholdes.  

Der arbejdes på alle tre plejecentre målrettet 

med nedbringelse af sygefravær og eksternt 

vikarforbrug. 

Jørgen: Det handler også om stabil ledelse, så 

går det også ned igennem til medarbejderne. 
Det samme gør dårlig ledelse.  

medlemmer i rådet, inden svaret 
sendes til den centrale 

økonomifunktion. 

 

 

 

 

 

 

Der støttes op omkring, at Dorte 

Madsen og Charlotte Thygesen 

sikrer den nødvendige ledelse på 
Bøgebakken og arbejder målrettet 

med at nedbringe sygefravær og 
vikarforbrug. 

 

9. Høring omkring 

kvalitetsstandarderne ”Støtte til 
personlig pleje” og ”Støtte til 

praktisk hjælp og madservice” 

Plejecentrene er nu blevet indarbejdet i 

kvalititsstandarderne, hvilket er meget 
positivt. Charlotte Thygesen gennemgår de 

grønne bokse som er det, hvor pleje i 
hjemmet og på plejecentrene adskilder sig fra 

hinanden.  

Det tages til efterretning, og der 

er tilfredshed omkring, at 
beboerne på plejecentrene får en 

afgørelse på samme måde som 
borgerne i egej hjem i 

hjemmeplejen.  

Charlotte Thygesen og Erling 



Kristensen laver et udkast til et 
høringssvar, som rundsendes til 

Beboer- og pårørerenderådet, 
inden svaret sendes til den 

centrale administartion. 

10. Ægtepartakster ændres Ægtepar sidestilles med andre beboere og 

betaler derfor samme takst på 3200 kr. pr. 

ægtefælle. For nuværende ægtepar gælder 
dette fra den 1. november 2019. Nyindflyttede 

ægtepar betaler den nye takst fra 
indflytningsdagen. 

Der er på nuværende tidspunkt 

ikke ægtepar på Bøgebakken, som 

boede her inden beslutningen om 
ændret takst blev taget.  

Der udarbejdes en ny pjece, som 
giver informationen omkring de 

nye serviceaftaler til nye beboere.  

11. Orientering om ubesat 

Teamlederstilling og orientering om 
fuld besættelse af center-

sygeplejerskestillingerne på 

Bøgebakken.  

 

Teamlederstillingen er i opslag med henblik på 

besættelse pr. 1/9-19. Der er lagt plan for 
støtte af ledelsen på Bøgebakken i den 

kommende periode, her i blandt inddrages 

Solveig Hitz, som tidligere har været leder på 
Bøgebakken.  

Centersygeplejerskerne der er ansat er Sofie 
Veistrup pr. 1. maj 2019 og Sabrina Lykke 

Pedersen pr. 1. juni 2019. 

Ledelsen er opmærksom på, at 

infomationen omkring den ledige 
teamlederstilling ikke blev meldt 

ud tidligt. Dette bunder i det 

positive, at Mette Brink fortsætter 
sin ansættelse i Lejre Kommune, 

idet hun pr. 1. juli besætter ledig 
temalederstilling på Grønnehave. 

Mette har særlige kompetencer i 
relation til rehabilitering.  

12. Næste møde  Mødet i 3. kvartal, 2. ordinære 
møde med høring af budget 2020 

afholdes Tirsdag den 17. 
september kl. 17.00 – 19.00. 



Vi har holdt ”Åbent Hus” møde i 
februar måned 2019. Derfor 

afholder vi ikke ”Åbent Hus” møde 
igen i 4. kvartal i år. 

13. Evt Birgitte F. Hansen: Kan der være mulighed for 
en facebook-gruppe internt for Bøgebakken, 

som supplement til Impuls? 

Punktet tages op på næste møde 
og Anja og Charlotte går videre 

med at få Impuls på Plejecentrets 

hjemmeside igen. 

 


