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Dagsorden/referat, Beboer – og Pårørenderåd kl.: 17.00-19.00 Sted: Bøgebakken 
Dato: 9. marts 2021 

Fælles formandsmøde de tre BP-råd BB, HV, AH 

Valgte medlemmer: Erling Kristensen (Formand Bøgebakken BP-råd), Nina Sahl (Formand Hvalsø BP-råd), Gorm 

Bové (Formand Ammershøj BP-råd) 

Fødte medlemmer: Charlotte Thygesen (Centerleder Bøgebakken, Charlotte Kock Petersen (Centerleder Hvalsø), 

Tirsa Breinholdt (Centerleder Ammershøj) 

 

Mødeleder: Charlotte Thygesen 

Referent: Charlotte Kock 

 Orientering og drøftelse Beslutning 

1. Velkomst og præsentation Charlotte T. byder velkommen og vi 

starter med en præsentationsrunde. 

Rammen er nu at der er 3 
plejecenterledere, og vi skal have de 3 

beboer- og pårørenderåd godt i drift.  

Ammershøj oplever at det er svært at 

rekruttere, og vi taler om de 3 
forskellige vilkår de 3 råd har. Det er 

en fælles udfordring på de 3 

plejecentre. 

Ide fra Nina: Kan de 3 formænd/kvinde 
inspirere hinanden? Et fremadrettet 

samarbejde omkring fælles temaer er en 

mulighed, som vil blive bragt i spil. 

 

I dialogerne omkring de fremadrettede 

udviklingstemaer, er et styrket 
samarbejde imellem aktivitetscentrene 

og brugerne været et emne, som er 
blevet drøftet. Det giver fortsat mening, 

idet muligheden for rekruttering af nye 
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Hvordan kan man blive inspireret at 

Bøgebakkens store frivillige netværk – 
det er dog også svært at rekruttere 

nye frivillige til det ellers stærke 

netværk. 

frivillige til plejecentrene og udviklingen 

af aktiviteter her kan ske i et aktivt 

samarbejde mellem de nævnte områder. 

Plejecenterlederne vil aktivt medvirke til 
løbende orientering om beboer – 

pårørende arbejdet. Eksempelvis ved at 
sikre, at nye beboere og pårørende 

modtager orientering om rådene. 

Brug gerne husavisen til at skabe 

nysgerrighed for arbejdet. Fx mødedatoer 

og information om, hvor referater findes. 

2. Kort gennemgang af årets 

møder ifølge gældende 

vedtægter 

Vedtægternes §6 som omfatter 

mødestruktur gennemgås. 

Plejecenterlederne er rådets 

sekretariatsfunktion og er behjælpelig 
med administrative opgaver i relation 

til rådets arbejde. Herunder samle 
punkter ind og udsende dagsordner og 

skrive referater. 

Mødestrukturen ifølge gældende 

vedtægter gennemgås og ser således 

ud: 

To ordinære møder (1. og 3 kvartal. 

Det andet møde ligger i september for 

at kunne drøfte budget 2. høring) 
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Et budgetmøde (2. kvartal oftest juni 

måned; det kan være fælles for de 3 

plejecentre eller via mail)  

 

 

 

Et møde med USSÆ (2. kvartal)  

Et åbent hus-arrangement årligt. Det 
kan afvikles på flere forskellige 

måder. Det er også en fin platform for 

at fortælle om rådets arbejde.  

Formelt set, er der i Lejre kommune 

truffet beslutning om, at der oprettes 
Beboer – pårørenderåd på 

kommunens plejecentre. Rådenes 
arbejde skal baseres på gældende 

vedtægter.  

I vedtægterne er det indskrevet, at 

der mindst én gang om året inviteres 
til ”Åbent Hus” møder, hvor der 

orienteres om rådets arbejde og hvor 
fremmødte kan komme med forslag til 

fremadrettet udvikling af 
plejeboligtilbuddet på det enkelte 

plejecenter.  

Det aftales på mødet, at 

plejecenterlederne inviterer rådenes 
formænd til et fælles møde i juni måned, 

hvor høringsmaterialet vedr. budget 2022 
gennemgås af ledelsen. Afhængig af 

coronasituationen aftales det på mødet, 
hvordan alle valgte medlemmer 

inddrages i udarbejdelsen af 

efterfølgende høringssvar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 4 af 6 

 

Det er til enhver tid muligt at aftale 

aktiviteter, øvrige møder m.v. i de 

enkelte BP-råd. 

Som en afstikker drøfter vi om en 
mere uformel mødestruktur ville lette 

rekruttering til en Beboer pårørende 

gruppe, uden egentlig formands post. 

 

 

Beboer- og pårørenderådets arbejdsform 

kan være et emne, der kan drøftes på 

det årlige møde med USSÆ. 

 

3. Drøfte hvordan vi trods fortsat 
coronatilstande kan genoptage 

vores møder i de enkelte råd på 

plejecentrene 

 Der er enighed om, at dagens fysiske 
møde er et godt tiltag i forhold til at 

drøfte, hvordan vi bedst muligt 
genoptager arbejdet i rådene trods den 

fortsatte coronasituation.  

Ledelsen vil løbende følge med i, hvordan 

rammerne i de udmeldte 
forsamlingsrestriktioner kan følges i 

forhold til arbejdet i rådene. 

4. Valgmøde i 2021 – hvordan? 

 

Erfaringen er at det er svært at få 

nogle til at stille op til valg. 

Opmærksomhed: At ledelsen på det 
enkelt center tager teten på at forsøge 

at skabe nysgerrighed på at ville 
indgå i rådet. Man er velkommen til at 

ringe til formændene hvis man har 

spørgsmål. 

Vi vil tydeliggøre at det er i eget hus / 
boligfløj man stiller op, og måske kan det 

være med til at skabe interesse for at 

stille op. 

Vi starter med en rekruttering nu.  

Vi annoncerer det i starten af april måned 

i plejecentrenes husaviser, på 
kommunens hjemmeside og der 

udarbejdes og uddeles orientering om det 
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Selve valget annonceres 4 uger før i 

alle boenheder, i husavis og på 

hjemmesiden. 

Indkaldelse skal udleveres personligt 

eller via mail. 

Selve valghandlingen er gennemgået. 

Det er kun de valgte beboere og 

familier der har stemmeret i rådets 

arbejde.  

kommende valg og muligheden for at 

stille op som kandidat til det kommende 

valg.  

Der stiles imod afvikling af valg til de tre 
BP-råd først i maj måned. Efter valget, 

konstituerer det nye råd sig. Om der kan 
afholdes fysisk valgmøde og 

konstituerende møde afhænger af 
cornasituationen.  Alternative muligheder 

afklares, hvis fysiske møder ikke er 

muligt, når vi når til maj måned. 

5. Årligt dialogmøde med USSÆ 

udsat til efteråret. Planlægning 
af mødet i fællesskab eller hver 

for sig? 

 Formændene ønsker fællesmøde. 

Dette meddeles USSÆ via kommunens 
centrale sekretariats funktion. Charlotte 

Thygesen sikrer dette. 

6. Høring Kommunalt tilsyn 2020 Materiale er udsendt til formænd.  

Svarfrist 18.03.21 

Meget fin rapport fra Ammershøj. Der 
er lavet et meget flot arbejde omkring 

dokumentation. 

Flere aktiviteter efterlyses. 

Der arbejdes med dokumentation. 

Det aftales på mødet, at hvert BP-råd 
udarbejder høringssvar i samarbejde med 

de enkelte råds valgte medlemmer. 
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7. Evt. Til orientering stoppes madlevering 

udefra, som har været et forbigående 
tiltag, for at aflaste på 

madfremstilling. Det er der ikke mere 
behov for. Vi er aktuelt ikke ramt af 

coronasmitte blandt hverken beboere 
og personale. Tiltaget var indført for 

at aflaste frontpersonalet i en periode. 

Alle har været glad for muligheden. 

 

 


