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Dagsorden/referat, Beboer – og Pårørenderåd kl.: 17-17.30  Sted: Hvalsø 
Dato: 4. mar. 2019 

 
Valgmøde 

 

Tilstede: Jette Toftegaard (Formand, pårørende Blomsterhaven), Elin Jensen (Beboer - Centergruppen), Jytte Rosenkrans 

(Pårørende - Birkely), Tina Mertens (Pårørende til Ulrik - Blomsterhaven), Ulrich Mertens (Beboer – Blomsterhaven 6), 
Dan Andersen (Beboer – Blomsterhaven), Jørgen Madsen (Pårørende - Kløverhuset), Ilse Sabro Mogensen (Pårørende – 

Kløverhuset), Bente Brun (Beboer – Blomsterhaven), Paul Toxdorf (Beboer - Bøgely), Jytte Hansen (Frivillig), Jeanette 

Rosenberg (Medarbejderrepræsentant - køkken), Tanja Holscher (Teamleder), Britt Petersen (Teamleder), Anja 

Steinmejer (Referent) og Charlotte Thygesen (Plejecenterleder). 

Gæster:  

Fravær: Nina Sahl (Pårørende Kløverhuset – ønskes at vælges ind), Vang Østergaard (Beboer – ønsker ikke genvalg), 

Emmy Hansen (Beboer – ønsker ikke genvalg), Margit Mikkelsen (Medarbejderrepræsentant), Bjarne Bang Christensen 

(Repræsentant for Ældrerådet) 

Mødeleder: Charlotte Thygesen (CT) 

Referent: Anja Steinmejer 

 Orientering og drøftelse Beslutning 

Prioritering af dagsorden   

1. Beretning om rådets arbejde CT fortæller at rådet bl.a. beskæftiger 
sig med aktiviteter for beboerne og det 

nye byggeprojekt. Rådet har 4-5 

 



Side 2 af 3 

 

møder om året. Det har hørringsret i 

forhold til de lovpligtige uanmeldte 
tilsyn med plejecentret og får de 

kommunale budgetter på 

ældreområdet i høring. 

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 valgreglerne og 

pladserne i rådet.  

 

3. Endelig opstilling af kandidatliste Navnene på dem som ønsker at 

opstille skrives på kandidatlisten. 
 

4. Afstemningsmetode besluttes CT forklarer at valget kan gennemføres 

med enten et fredvalg og en mundtlig 
tilkendegivelse eller kampvalg og med 

skriftlig afstemning. 

 

Det er enighed omkring et fredsvalg med 

mundtlig tilkendegivelse. 
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5. Valget gennemføres Fredsvalget gennemføres, og alle 

pladser i Rådet fyldes op. 

Alle blev valgt ind, og 8 af 8 valgbare 

pladser i rådet besættes. 

Rådet består (udover de fødte 

medlemmer) af:  

Dan Andersen (beboer/Blomsterhaven) 

Bente Brun (beboer/Blomsterhaven) 
Tina Mertens (pårørende/Blomsterhaven) 

Jette Toftegaard 
(pårørende/Blomsterhaven) 

Jørgen Madsen (pårørende/Kløverhuset) 

Nina Sahl (pårørende/Kløverhuset) 
Paul Toxdorf (beboer/Bøgely) 

Jytte Rosenkrans (pårørende/Birkely) 

 

6. Evt.   

 


