
 

Referat, Beboer – og Pårørenderåd Sted: Hvalsø 
Dato: d. 3. juni 2019 

 

2. Kvartalsmøde 

Medlemmer af rådet: Tanja Holscher (teamleder), Britt Nørholm Pedersen(teamleder), Charlotte 
Thygesen(plejecenterleder), Jeanette Rosenberg (medarbejderrepræsentant - køkken ), Margit 

Mikkelsen(medarbejderrepræsentant), Jytte Rosenkrans (Pårørende - Birkely), Tina Mertens (pårørende til Ulrik -
Blomsterhaven), Dan Andersen (beboer – Blomsterhaven, Næstformand), Bente Bruun (beboer - Blomsterhaven), Jørgen 

Madsen (pårørende - Kløverhuset), Nina Sahl (pårørende - Kløverhuset), Jytte Hansen (frivillig), Jette Toftegaard 
(pårørende – Blomsterhaven Formand) og Paul Toxdorf (beboer - Bøgely), Bjarne Bang Christensen (repræsentant 

fra Ældrerådet) 

Afbud: Anja Steinmejer, Bente Bruun, Jytte Hansen. 

Mødeleder: Charlotte Thygesen (CT) 

Referent: Britt N. Pedersen 

 Orientering og drøftelse Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden og 

referatet fra sidste møde 

 Godkendt 

2. Opsamling årligt dialogmøde med 

USSÆ 29. maj 2019 

Rådet er enigt i, at det årlige dialogmøde med 

USSÆ forløb godt og der var plads til en åben 
og ærlig dialog, som blev mødt med stor 

lydhørhed fra vores politikere  

Rådet er ligeledes enigt i, at formen er god i 

forhold til at afholde de årlige dialogmøder 
sammen med de andre centres Beboer– og 

Pårørenderåd, da mange spørgsmål relaterer 

Referat fra dialogmødet bliver sat 

i husavisen. 

 



sig til fælles interesser og fællesskabet med de 
øvrige råd giver inspiration til drøftelserne og 

herunder forslag til løsninger. 

3. Sommerfest og indvielse af 

gårdhaven v. Tanja Holscher og 
Britt N. Petersen 

 Der er planlagt indvielse af 

gårdhaven og sommerfest d. 27.6 

Kl. 16.00 kommer Michael Ralf 

Larsen formand fra USSÆ 

udvalget og indvier gårdhaven. 

Til sommerfesten bliver der 

serveret helstegt pattegris og 
citronfromage til dessert. Der 

kommer et band og spiller god 
dansk top musik.  

4. Dialog om planlagte aktiviteter 
ved Hvalsø, samarbejdet med de 

frivillige og brug af de afsatte 

kulturmidler på 50.000,- kr. v. 
Tanja Holscher 

 Forslag:  

- Stolegymnastik 

- Besøgs hunde 

- Floorball er en aktivitet, som er 

introduceret på Bøgebakkens Plejecenter. 

Aktiviteten ønskes udbredt til de øvrige 

plejecentre. 

- Små busturer ud i det blå. 

 

 

Alle er meget velkommen til at 
komme med forslag. Enten på 

mail eller lægge forslag i vores 

postkasse, som hænger ved 
køkkenet på centeret. 

Der er planlagt besøgshund i 
Kløverhuset, starter på onsdag 

5.juni 

Tina Mertens har kontakt med 

Hvalsø floorball. Charlotte 
Thygesen søger for kontakt 

mellem Anja Steinmejer og Tina. 

5. Status plejeboligbyggeri i Lejre Charlotte Thygesen orienterede om COWI 

rapporten, der viser at der i Lejre Kommune vil 

være behov for at udvide antallet af 

I referat fra dialogmødet med 

USSÆ 29. maj 2019, kan man 

læse mere om de kommende 



plejeboliger med i alt 50 boliger indenfor de 
næste 10 år. 

Der er besluttet at der skal bygges et nyt 
plejecenter i Hvalsø, hvor der skal være plads 

til 72 borger. Det er endnu ikke besluttet hvor 
det nye plejecenter skal bygges. 

Ammershøj bliver udvidet med 24 pladser, 
heraf 4 aflastningspladser.  

plejeboligbyggerier i Lejre 
Kommune. 

6. Høring budget 2020 – aftale 

proces 

Det aftales, at materialet udsendes til Beboer- 

og Pårørenderådet, så snart høringsmaterialet 
modtages. 

Charlotte Thygesen orienterer kort om den 
økonomiske situation i Lejre Kommune. 

Samtidig opfordres til at bevare troen på, at vi 
fortsat vil kunne fastholde kvalitet og 

serviceniveau på vores plejecentrene også i de 
kommende år. 

I juni kommer der mail ud til alle 

hvor der kan indgives forslag til 
budget ønsker. 

Det aftales, at Charlotte Thygesen 
og Jette Toftegaard sammen 

udarbejder høringssvar vedr. 
forslag til budget 2020. Udkastete 

sendes ud til rådets godkendelse 
inden framsendelse til den 

centrale økonomiadministration. 

7. Ægtepartakster ændres  Ægtepar sidestilles med andre beboere og 
betaler derfor samme takst på 3200 kr. pr. 

ægtefælle. For ægtepar der allerede bor på 
vores plejecentre vil den nye takst være 

gældene dette fra den 1. november 2019. 
Nyindflyttede ægtepar betaler den nye takst 

fra indflytningsdagen. 

Der sendes orienteringsbrev ud til 
de ægtepar som bor på Hvalsø 

Ældrecenter i dag.  

 

 

 

8. Orientering fra køkkenet v. Jeanette orienterer om, at køkkenet har stor 
fokus på at producere gode ernæringsrigtige 

Jeanette er begyndt at 
ernæringsscrene beboerne og vil 



Jeanette R. mellemmåltider. Der er ansat nye 
sommervikarer til køkkenet. Vikarerne får en 

grundig instruktion i forhold til ernæring og 
arbejdet i køkkenet.  

på baggrund af screningen, 
tilrettelægge kosten for den 

enkelte beoer. 

9. Næste møde  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. Der bliver efterspurt en plade, som kunne 

dække af for kogepladen som er i Kløverhuset. 
Det er for farligt for borgerne.  

Plejecenteret sørger for at der 

bliver sat en plade op. 

 


