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Dagsorden/referat, Beboer – og Pårørenderåd kl.: 17.30-19.30 Sted: Hvalsø 
Dato: d. 4. mar. 2019 

 
1. Kvartalsmøde 

Medlemmer af rådet: Jette Toftegaard (Formand, pårørende Blomsterhaven), Dan Andersen (Næstformand, beboer – 

Blomsterhaven), Jytte Rosenkrans (Pårørende – Birkely), Tina Mertens (Pårørende til Ulrik – Blomsterhaven), Jørgen 
Madsen (Pårørende – Kløverhuset), Bente Brun (Beboer – Blomsterhaven), Paul Toxdorf (Beboer – Bøgely), Jytte Hansen 

(Frivillig), Jeanette Rosenberg (Medarbejderrepræsentant – køkken), Tanja Holscher (Teamleder), Britt Petersen 

(Teamleder) og Charlotte Thygesen (Plejecenterleder). 

Gæster: Elin Jensen (Beboer – Centergruppen), Ulrich Mertens (beboer – Blomsterhaven 6), Ilse Sabro Mogensen 

(pårørende – Kløverhuset) og Anja Steinmejer (Referent). 

Fravær: Nina Sahl (Pårørende – Kløverhuset), Margit Mikkelsen (Medarbejderrepræsentant), Bjarne Bang Christensen 

(Repræsentant for Ældrerådet) 

Mødeleder: Charlotte Thygesen (CT) 

Referent: Anja Steinmejer 

 Orientering og drøftelse Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden og 

referatet fra sidste møde 
Dagsorden er godkendt efter sidste møde. Dagsordenen godkendt. 
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2. Konstituering efter valgmødet, 

herunder valg af formand og 

næstformand i rådet 

 Jette Toftegaard genvælges som 

formand og Dan Andersensom 

næstformand. 

3. Årligt dialogmøde med USSÆ 
2019 – årsmødet med det 

politiske udvalg 

CT opridser historikken omkring dialogmødet. 
Tidligere er det blevet holdt samlet, men i 

2018 var der efter kommunalvalget et ønske 

om at se alle tre centre, og der blev derfor 
afholdt individuelle møder på de tre centre. 

Spørgsmålet er så, om det fremadrettet skal 
være ét fælles møde eller tre individuelle. 

Bøgebakken er ok med et fælles møde for alle 

tre og det er Ammershøj også.  

CT opfordrer til, at rådet inden mødet med 
USSÆ kommer med forslag til dagsordenen til 

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

at tvivlspørgsmål og afklaringer i forhold til 
det enkelte plejecenter behandles på de 

ordinære Beboer – og Pårørenderådsmøder på 
hvert enkelt center, da disse forhold bedst 

afklares af ledelsen her.  

Rådet drøfter adgangen til dagcentret og 
mulighederne for, at beboerene på 

ældrecentre kan deltage i aktiviteter her. 
Tanja Holscher oplyser, at der aktuelt 

samarbejdes med dagcentret om seniordans, 
hvor alle kan deltage. 

 

Der nikkes til, at et samlet møde 

for de tre plejecentre vil være fint. 

 

 

 

 

Rådet har følgende forslag til 

ønskede emner til drøftelse på 

dialogmødet med USSÆ: 

1. Fremtidens plejeboligbyggeri 

2. Adgang for beboernes 

deltagelse i dagcentrets 

aktiviteter  

3. Trafikale forhold omkring 

plejecentret – der mangler 

parkeringdspladser.  
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4. Dialog om planlagte aktiviteter 

ved Hvalsø, samarbejdet med de 
frivillige og brug af de afsatte 

kulturmidler på 50.000,- kr. 

Tanja Holscher opridser de aktiviteter, der er 

tænkt på og allerede planlagt; cirkus i dag, 
påskefrokost, sommerfest/ indvigelse af 

gårdhaven, fx også nogen som kommer og 
synger. Der tænkes også både i de store og 

små aktiviteter. Personalet vil rigtig gerne 

tilbyde aktiviteter løbende.  

Der er ligeledes fokus på de svageste borgere 
og én-til-én aktiviteter. Tanja Holscher 

nævner også ’stjernestuder’ med nærvær og 

meningsfuldhed.  

Der er 50.000 kr. (kulturmidlerne) og så 

30.000 kr. (ekstra fra klippekortmidlerne) til 

aktiviteter i 2019.  

Tanja Holscher holder møder med de frivillige, 
og de har allerede lavet en plan, men er altid 

åbne for forslag til kommende aktiviteter. En 
gang var Johnny Reimer her, og det blev der 

snakket om i over et år. Tidligere har det også 
været en succes med en lokal, som kom og 

spillede på orgel. Der nævnes også en juletur 
ud til gudstjeneste hos præsten Poul Stender. 

Tanja Holscher fortæller, at han faktisk lige 
har ringet og inviteret beboere og brugere til 

morgengudstjeneste d. 17/4 og kirken betaler 

kørslen.  

CT spørger ind til besøgshunde. Britt Petersen: 

de er med i ordningen, men der kommer ikke 
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nogen pt. Måske interessen kommer igen efter 

cirkuset i dag, hvor der var stor begjestring 

for de hunde som optrådte.   

5. Status plejeboligbyggeri i Lejre Der bygges 24 nye plejeboliger i 
Ammerhøjparken og her i Hvalsø kommer det 

til at være et ’barmarksprojekt’, hvor der 

opføres et nyt plejecenter med ca. 72. boliger.  

Tidshorisonten for byggerierne er for 

Ammershøjs vedkommende et par år og det 
nye plejecenter i Hvalsø har et længere 

tidsperspektiv. 

Der er nedsat en ”Interessentgruppe” som vil 

følge byggeprocessen og komme med input til 
byggerierne. Interessengruppen udgøres af 

alle medlemmerne i det politiske 
udvalg(USSÆ), Direktør og Chef for 

CVO(Center for velfærd og Omsorg), lederne i 
plejecentrens drift, repræsentanter fra 

Handicaprådet, Ældrerådet og plejecentrenes 
BP-råd, demenskoordinator, 

centersygeplejerske, medarbejderrep, 

relevante fagspecialister og 

udviklingskonsulenter. 

Jette Toftegaard er med i intressentgruppen 
men kan ikke deltage i turen til Svendborg d. 

15. marts. Alle i Rådet er velkomne til at tage 

med, hvis de har tid og lyst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag den 15. marts indleder 
”Interessentgruppen” samarbejdet 

med en inspirationstur til 
Demenslandsbyen i Svendborg på 

Fyn. 

Efter mødet har Jytte Rosenkrans, 

Kajs datter, tilbudt at tage med til 

Svendborg. 
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6. Ny Boligadministration pr. 1.  

januar 2019 

Boligadministrationen er nu delegeret til 

Boligselskab Danmark fra 1.1.2019.  

Jytte Rosenkrans fortæller, at hun har holdt 

møde Boligselskabet omkring en bekymring 
om en fremtidig huslejestigning. Det mener CT 

ikke at der skulle være lagt op til.  

Desværre kom informationen om overgangen 

til det nye boligselskab efter opkrævningen af 
huslejen for januar måned. Det betød, at der 

blev udsendt dobbelt opkrævning for januar 

måned. Boligselskabet har været i kontakt 
med alle beboere/pårørende og fejlen er 

blevet rettet. 

Et tættere samarbejde imellem driftens ledelse 

og personalet i Boligkontoret Danmark er 
etableret igennem den sidste måned og 

samarbejdet opleves positivt. 

Hvert år i september måned afholder 

boligselskabet ”Afdelingsmøder” med alle 
beboerforeninger/beboere og evt. pårørende. 

På disse møder aflægges regnskab for 
opkrævning af husleje og forbrug i forhold til 

vedligheholdelser. 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 
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plejecentret. Generelt drøftes sådanne 

spørgsmål dog på BP-rådsmøderne, mens 
regnskaber vedr. boligen hører til imellem 

beboerne og boligselskabet. 

7. Takster og administration af 

kostkasserne 2019 

Kostkasserne nedlægges og erstattes af 

serviceaftaler. Baggrunden er, at det er blevet 

fastslået, at indkrævninger 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, køkkeninventar m.v. afholdes af 

huslejehensættelser og administreres via 
boligselskabet og udgifter til aktiviteter som 

som diverse aktivitetsmaterialer, udflugter, 
underholdning m.v. afholdes af midler, der er 

afsat hertil på plejecentrenes driftsbudegtter 
og administreres af plejecentrenes ledelse (se 

under pkt. 4).  

Taksterne ændres vedr. Hvalsø Ældrecenter 

og udgør fremadrettet 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. 

8. Status projektet i gårdhaven Tanja Holscher giver en status på projektet og 
fortæller at der er opstart d. 11/3, og at de 

har første møde med entrepenøren på onsdag 
d. 6. Det kommer til at påvirke 

parkeringsforholdene foran ældrecentret og 
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omkring ’krandage’ vil der komme ekstra 

information ud. Der håbes på at det hele kan 
være afsluttet midt i maj. Det hele indvielse 

med en fest - muligvis i kombination med 

sommerfesten. 

9. Årshjul for mødeafholdelse i 

2019 

CT vender tilbage med forslag til kommende 

mødedatoer.  

Eftermøder foreslår Charlotte 

følgende møderække:  

Dialøgmøde med USSÆ afholdes 

onsdag den 29. maj kl. 16-18 

på Bøgebakken. 

Mødet i 2. kvartal afholdes 
mandag den 3. juni kl. 16.00 – 

18.00.  

Mødet i 3. kvartal, 2. ordinære 

møde med høring af budget 2020 
afholdes mandag den 9. 

september kl. 16.00 – 18.00. 

Vi har holdt ”Åbent Hus” møde i 

februar måned 2019. Derfor 
afholder vi ikke ”Åbent Hus” møde 

igen i 4. kvartal i år. 

10. Evt. Medlemmer i Rådet rejser spørgsmål om 
information til øvrige beboere i forbindelse 

med dødsfald på plejecentret. Fx hvis en nabo 
eller en man plejede at spise sammen med 

Udgangspunktet er, at information 
om dødsfald altid skal være med 

den afdødes pårørendes ønsker for 

øje. 
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går bort. Andre steder har man en mindetavle 

med et lys.  

Teamlederne vil drøfte emnet med 

personalet. 

 


