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Dagsorden/referat, Beboer – og Pårørenderåd kl.: 17.30-19.30  Sted: Bøgebakken 
Dato: 25. feb. 2019 

 

1. Kvartalsmøde 

Medlemmer af rådet: Erling Kristensen (Formand, pårørende 1A1), Heidi Hansen (Næstformand, pårørende BB3), Johan-
nes 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), Mette Brink (Teamleder), Dorthe Madsen 

(Teamleder) og Charlotte Thygesen (Centerleder) 

Gæster: Inger Nicholson (Pårørende BB2) og Anja Steinmejer (Referent) 

Fravær: Mette Kær Møller (Medarbejderrepræsentant), Birgitte F. Hansen (Pårørende BB2), Jeanette Dæhnfeldt (repræ-
sentant for Ældrerådet)  

Mødeleder: Charlotte Thygesen (CT) 

Referent: Anja Steinmejer 

 Orientering og drøftelse Beslutning 

Prioritering af dagsor-

den 

  

1. Godkendelse af dags-

orden og referatet fra 
sidste møde 

Referatet er rundsendt og godkendt efter sidste møde. 

 

Dagsordenen godkendes. 
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2. Konstituering efter 
valgmødet, herunder 

valg af formand og 
næstformand i rådet 

Erling genopstiller på forespørgsel som formand. Jørgen 
Pedersen og Heidi Hansen tilbyder begge at besætte 

næstformandsposten. Efter en kort dialog vælges Heidi 
Hansen. 

Erling genvælges som formand og 
Heidi vælges som næstformand. 

3. Årligt dialogmøde med 
USSÆ 2019 – årsmø-

det med det politiske 

udvalg 

CT opridser historikken omkring dialogmødet. Tidligere er 
det blevet holdt samlet, men i 2018 var der efter kom-

munalvalget et ønske om at se alle tre centre, og der 

blev derfor afholdt et individuelt møde på hvert center. 
Spørgsmålet er så, om det fremadrettet skal være ét fæl-

les møde eller tre individuelle. 

Rådet drøfter fordele og ulemper ved at holde et fælles 

møde: man kan lære af hinanden og hinandens spørgs-
mål, men ulempen kan være, hvis et enkelt plejecenters 

forhold kommer til at fylde forholdsvist meget på mødet. 
Derfor er rådet enige om, at mødeledelsen er vigtig, så 

alle får ligeligt plads på mødet. CT opfordrer til, at rådet 
inden mødet med USSÆ kommer med forslag til dagsor-

denen til dialogmødet, så alle kan forberede sig bedst 
muligt inden mødet. Samtidig henstiller CT til, at tvivl-

spørgsmål og afklaringer i forhold til det enkelte pleje-
center behandles på de ordinære Beboer– og Pårørende-

rådsmøder på hvert enkelt center, da disse forhold bedst 

afklares af ledelsen her.  

 

Konklussionen på drøftelsen er, at 
rådet på Bøgebakken er indstillet 

på, at de årlige dialogmøder med 

USSÆ afholdes som et fælles mø-
de, med fælles dagsorden og god 

mødeledelse. 

Rådet har følgende forslag til øn-

skede emner til drøftelse på dia-
logmødet med USSÆ: 

1. Fremtidens plejeboligbyggeri 

2. Rehabilitering og aflastnings-

pladser 

3. Trafikale forhold omkring ple-

jecentret. Ny udsykning over-

for Bøgebakken forventes at 

kunne give udfordringer ved til 

og frakørsel over for hinanden. 

4. Plan for vedligeholdelse af 

bygningerne på plejecentrene 

 

 



Side 3 af 7 

 

4. Dialog om planlagte 
aktiviteter ved Bøge-

bakken, samarbejdet 
med de frivillige, brug 

af de afsatte kultur-
midler på 50.000,- kr. 

samt midlerne fra ”ar-
ven” 

Dorthe Madsen fortæller, at der er blevet holdt møde 
med de forskellige frivillige foreningner i regi af Bøgebak-

ken. En tidligere beboer har efterladt en arv til gode for 
plejehjemmets beboere. Pt er der ca. 200.000kr. tilbage 

af arven. I plejecentrets driftsbudget er der afsat kultur-
midler på 50.000 kr. og derudover 40.000 kr. til aktivte-

ter. 

Aktiviteterne som er planlagt er aftalt med de frivillige, 

som er med til at afholde dem, fx fastelavn, Tolstrup-
koret (*2), Tur ud i det blå med is/pølser (*2), høstfest, 

loppemarked i april derudover holder Bøgebakkens Ven-

ner en fest og arven holder en fest. Sidste år var der en 
’Dyrenes-dag’, men det er ikke på plakaten i år (endnu).  

Dorthe Madsen forklarer lidt om Bobleberg, som er en 
digital platform til at skabe netværk mellem folk med 

samme interesser. 

Heidi Hansen foreslår en ’Besøgsvens-dag’ og gode erfa-

ringer med besøgsvenner udveksles. Der spørges videre 
indtil besøgshunde. Bøgebakken er tilmeldt Trygfondens 

besøgshunde-ordning. Mette Brink har også taget kontakt 
til ’besøgsheste’, og der er et samarbjede med Røde Kors 

og deres ’Vågekoner’.    

CT forklare baggrunden for dagscentrene, hvor aktivite-

terne primært er for hjemmeboende ældre. Jørgen Boes-
gaard (BB3) påpeger, at det kan være svært for nye be-

boere, at forstå denne sondring. Det er svært at skelne 

imellem de aktiviteter i Daghjemmet, som alle kan være 
med til, f.eks. erindringsdans og de aktiviteter, som kun 
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er forbeholdt daghjemsgæsterne.  

Der snakkes om flere aktiviteter mellem børn/skolen og 

de ældre, samt at det var en stor succes, da elever i 3. 
og 4. klasse på Allerslev skole blev undervist af kommu-

nens demenskoordinator og efterfølgende besøgte Bøge-
bakken.  

Forslag omkring en ’Baby-dag’. Dorthe Madsen fortæller, 
at det har været prøvet tidligere, men at mange af bebo-

erne er så dårlige nu, at det måske kun er til glæde for 2 
ud af 10. Der kan f.eks. tænkes i et udendørs sommerar-

rangement, hvor de som kan have glæde af det kan sam-

les og se og være sammen med børnene. 

Jørgern Boesgaard (BB3) foreslår en pårørende-aften/en 

fredags-cafe for pårørende, så de kan lære lidt af de an-
dre pårørende i huset at kende. Også til sparring mellem 

pårørende og beboere ude i fællesrummet. Johannes Ni-
elsen genkender ikke dette behov, da det er meget for-

skelligt, hvad pårørende i huset ønsker og at netværk 
allerede dannes lokalt i husene. 

Anne-Marie Veistrup spørger, om man kan lave en mail-
liste, så dem som er interesserede kan være med.  

Heidi Hansen efterlyser flere gode historier. Derudover 
foreslår hun at der arrangesres et Åbent hus-

arrangement for en bredere målgruppe. Heidi Hansen fo-
reslår endvidere, at det tydeligøres, hvor relevant infor-

mation om aktiviteter mv. findes i Bøgebakkens huse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der arbejdes videre med de man-

ge gode input vedr. aktiviteter og 
god information til beboere og på-

rørende. 
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5. Plejeboligbyggeri i Lej-
re 

Der bygges 24 nye plejeboliger i Ammerhøjparken og et 
helt nyt center i Hvalsø, som skal erstatte det gamle. Det 

nye plejecenter i Hvalsø bliver på ca. 72 boliger. Det er 
et mål at få nogenlunde lige store plejecentre fordelt 

rundt i kommunen. Tidshorisonten for byggerierne er for 
Ammershøjs vedkommende et par år og det nye pleje-

center i Hvalsø har et længere tidsperspektiv. 

Der er nedsat en ”Interessentgruppe” som vil følge byg-

geprocessen og komme med input til byggerierne. Inte-
ressengruppen udgøres af alle medlemmerne i det politi-

ske udvalg(USSÆ), Direktør og Chef for CVO(Center for 

velfærd og Omsorg), lederne i plejecentrenes drift, re-
præsentanter fra Handicaprådet, Ældrerådet og plejecen-

trenes BP-råd, demenskoordinator, centersygeplejerske, 
medarbejderrep., relevante fagspecialister og udviklings-

konsulenter. 

 

 

 

 

 

Fredag den 15. marts indleder 

”Interessentgruppen” samarbej-
det med en inspirationstur til De-

menslandsbyen i Svendborg på 
Fyn. 

6. Ny boligadministration 

pr. 1. januar 2019 

Desværre kom informationen om overgangen til det nye 

boligselskab efter opkrævningen af huslejen for januar 
måned. Det betød, at der blev udsendt dobbelt opkræv-

ning for januar måned. Boligselskabet har været i kon-
takt med alle beboere/pårørende og fejlen er blevet ret-

tet. 

Et tættere samarbejde imellem driftens ledelse og perso-
nalet i Boligkontoret DK er etableret igennem den sidste 

måned og samarbejdet opleves positivt. 

Hvert år i september måned afholder boligselskabet ”Af-

delingsmøder” med alle beboerforeninger/beboere og 
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evt. pårørende. På disse møder aflægges regnskab for 
opkrævning af husleje og forbrug i forhold til vedlighe-

holdelser. Desuden fremlægges forbrug af el, vand og 
varme.  

Plejecentrets ledelse inviteres med til afdelingsmøderne, 
da de kan medvirke til at besvare evt. spørgsmål om 

dagligdagen på plejecentret. Generelt drøftes sådanne 
spørgsmål dog på BP-rådsmøderne, mens regnskaber 

vedr. boligen hører til imellem beboerne og boligselska-
bet. 

 

 

 

 

 

 

7. Takster og administra-

tion af kostkasserne 
2019 

Kostkasserne nedlægges og erstattes af serviceaftaler. 

Baggrunden er, at det er blevet fastslået, at indkrævnin-
ger af beboermidler til kost, tøjvask, rengøringsmidler og 

papirvarer skal opkræves isoleret fra andre udgifter, som 
eksempelvis udgifter til aktiviteter og inventar. Udgifter 

til inventar, som borde, stole, fælles fjernsyn, køkkenin-
ventar m.v. afholdes af huslejehensættelser og admini-

streres via boligselskabet og udgifter til aktiviteter som 
diverse aktivitetsmaterialer, udflugter, underholdning 

m.v. afholdes af midler, der er afsat hertil på plejecen-
trenes driftsbudegtter og administreres af plejecentrenes 

ledelse (se under pkt. 4).  

Taksterne fastholdes på Bøgebakken og udgør 2800 kr. 
for kost og 400 kr. for tøjvask, rengøring og papirvarer. 

Samlet set 3200 kr. pr. måned. 

 

Der sendes informationsbrev ud 

om ændringerne i løbet af marts 
måned. Ændringerne vil være 

gældende fra den 1. maj 2019. 
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8. Årshjul for møder i 
2019 

CT vender tilbage med forslag til datoer for kommende 
møder. Der afventes lige nu datoer for budgethøring og 

dialogmøde med USSÆ.  

Efter mødet foreslår CT føl-
gende møderække:  

Dialøgmøde med USSÆ afhol-
des onsdag den 29. maj kl. 16-

18 på Bøgebakken. 

Mødet i 2. kvartal afholdes 

mandag den 17. juni kl. 17.00 
– 19.00.  

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

afholdes mandag den 16. sep-

tember kl. 17.00 – 19.00. 

Vi har holdt ”Åbent Hus” møde i 

februar måned 2019. Derfor af-
holder vi ikke ”Åbent Hus” møde 

igen i 4. kvartal i år. 

9. Evt. Det kan være svært for besøgende og nye med relation 

til Bøgebakken at finde rundt i huset.  

 

Tove Pingel spørger til, hvorfor der altid smadre en rude 
hver gang der bliver slået græs. 

Anja Steinmejer har fået til opga-

ve, at analysere skiltningen på 
centret og komme med forslag til 

forbedringer.  

Det tager CT med til Ejendoms-

service. 

 


