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Dagsorden/referat, Beboer – og Pårørenderåd kl.: 17-17.30  Sted: Bøgebakken 
Dato: 25. feb. 2019 

 
Valgmøde 

 

Tilstede: Erling Kristensen (Formand, pårørende 1A1), Johannes Nielsen (Formand for Bøgebakkens Venner og pårørende 
1A2), Anne-Marie Veistrup (Pårørende BB3), Jørgen Pedersen (Pårørende BB2), Jørgen Boesgaard (Pårørende BB3), 

Anna-Louise Poulsen (Beboer 1A2), Tove Pingel (Beboer 1A1), Inger Nicholson (Pårørende BB2), Heidi Hansen (Pårørende 
BB3), Inge Norling Hansen (Beboer BB3), Bente Hansen (Frivllig, Bøgebakkens Venner), Sanne Pedersen (SSA BB3), 

Mette Brink (Teamleder), Dorthe Madsen (Teamleder), Anja Steinmejer (referent) og Charlotte Thygesen (Centerleder). 

Fravær: Mette Kær Møller (medarbejderrepræsentant), Birgitte F. Hansen (Pårørende BB2 – ønsker genvalg), Jeanette 
Dæhnfeldt (repræsentant for Ældrerådet)   

Mødeleder: Charlotte Thygesen (CT) 

Referent: Anja Steinmejer 

 Orientering og drøftelse Beslutning 

Prioritering af dagsorden   

1. Beretning om rådets arbejde CT fortæller om rådets arbejde med 

bl.a. hegnet rundt om Bøgebakken, 
indsigt i de lovpligtige uanmeldte 

tilsyn, opfordre til dialog og at tage de 

ting op, som rådets medlemmer ser 
ude i husene, Rådet har høringer i 

politiske sager, gennemgang af 
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budgetter, fokus på aktiviter som giver 
afbræk i hverdagen (ikke kun de store 

fester og traditioner, men også en-til-
en for de svageste beboere), 

aktivering af de frivilliges netværk i 
forbindelse med arrangementer.  

Emner omkring boligadministration, 
herunder husleje og opkrævning for el, 

vand og varme m.v. henvises til de 
årlige afdelingsmøder med den nye 

boligadministration, Boligkontoret DK. 

Personsager drøftes i samarbejdet med 
ledere og personale og drøftes ikke på 

Beboer– og Pårørendemøder. Ledelsen 
er altid interesseret i at indgå i 

dialoger om disse forhold i 
dagligdagen. 

På Beboer– og Pårørenderådsmøderne 
tages emner op, som har et mere 

generelt perspektiv. 

2. Gennemgang af valgregler CT gennemgår vedtægterne omkring 

valgregler. 

 

3. Endelig opstilling af kandidatliste De fremmødte tilkendegiver om de har 
lyst til at stille op, og de som har 

skrives på kandidatlisten.  
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4. Afstemningsmetode besluttes CT fremlægger valgmulighederne: 
Fredsvalg og en mundtlig 

tilkendegivelse eller en skrifligt og 
annonym afstemning. 

Fredsvalg med mundtlig tilkendegivelse 
besluttes.  

5. Valget gennemføres  Alle opstillede kandidater vælges. Alle blev valgt ind. 9 ud af i alt 14 
valgbare pladser i rådet besættes. 

Rådet består (udover de fødte 

medlemmer) af:  

Tove Pingel (beboer/1A1) 

Erling Kristensen (pårørende/1A1) 
Anna-Louise Poulsen (beboer/1A2) 

Johannes Nielsen (pårørende/1A2) 
Birgitte Faarup Hansen (pårørende/BB2) 

Jørgen Petersen (pårørende/BB2) 
Heidi Hansen (pårørende/BB3) 

Anne-Marie Veistrup (pårørende/BB3) 
Jørgen Boesgaard (pårørende/BB3) 

6. Evt. Intet under evt.  

 


