
 

Dagsorden: Beboer– og Pårørenderåd kl. 16.00-18.00  
Sted: Hvalsø, Dagcentret 

Dato: d. 21. okt. 2019 
 

3. Kvartalsmøde 

Medlemmer af rådet: 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), Nina Sahl (Pårørende – Kløverhuset), Jytte Hansen (Frivillig), Bjarne 
Bang Christensen (Repræsentant for Ældrerådet), Margit Mikkelsen (Medarbejderrepræsentant), Jeanette Rosenberg 

(Medarbejderrepræsentant – køkken), Tanja Holscher (Teamleder), Britt Petersen (Teamleder) og Charlotte Thygesen 
(Plejecenterleder).  

Afbud: Jeanette Rosenberg, Nina Sahl og Jytte Hansen. 

Mødeleder: Charlotte Thygesen 

Referent: Anja Steinmejer 

 Orientering og drøftelse Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden og 

referatet fra sidste møde 

 Dagsorden og referat godkendes 

2. Status for byggeri ved 
Ammershøj 

 Projektforslag 

 Udbud 

 Tidsplan 

 Der etableres produktionskøkken 

Der foreligger færdigt projektforslag, som 
skal danne grundlag for det kommende 

”udbud”. Der indhentes 3 tilbud. 

Ifølge udkast til tidsplan forløber 



udbudsprocessen frem til den 1. juni. 

Projekteringsfasen forløber frem til sept. 

2020 og det forventes at første spadestik 
9. oktober 2020. 

Byggeriet forventes at stå færdigt til 
indflytning 1. nov. 2021. 

Produktionskøkkenet bemandes med 
ernæringsuddannet personale og der 

fremstilles halvfabrikata, som deles ud til 
de enkelte huse, hvor maden færdiggøres 

og serveres. 

3. Tal klar for udvikling i 
kostregnskaber 2018 og 2019 

 
Der har været et mindreforbrug i 2019 i 
forhold til 2018.  

Det beløb som beboerne har til gode fra at 
de gamle kostkasseregnskaber er blevet 

gjort op, og kommer til at blive brugt på 
aktiviteter for beboerne. De penge som 

ikke bliver brugt i år overgår til næste år.  

Hvis mindreforbruget fortsætter vil det få 

indflydelse på taksten for serviceaftalen, 
som pt er 3.200kr.om måneden. 

Charlotte Thygesen samarbejder med 

økonomiafdelingen om  at få udarbejdet 
økonomioversigter over forbruget på 

serviceaftalerne. 



4. Høring budget 2020, 
udarbejdelse af høringssvar 

 

 I 2019 er det besluttet at bygge 24 

nye plejeboliger ved 

Ammershøjparken.  

 

 Der er afsat 19.241,- kr. i 2020 og 

23.330,- i 2021 

 Der er afsat 60 mill. kr. til 

etablering af nyt plejecenter i årene 

2022 - 2024 

Det drøftes, at man som udgangspunkt i 
rådet er glad for de midler, som bliver 

prioriteret på ældreområdet i aftalen. Der 
lægges dog også mærke til, at der i 

aftalen ikke er indskrevet pris- og løn-
fremskrivning på området.  

I denne sammenhæng er der fra ledelsens 
side fokus på, at der ikke skal fyrres 

medarbejdere, men at spare lidt på alle 
konti. Derudover er der fokus på at 

nedbringe bruget af vikarer. 

Det er et ønske, at ovenstående bringes 
frem i hørringssvaret. 

Charlotte Thygesen skriver et udkast, som 
rundsendes til resten af rådet til 

godkendelse inden høringsfristen. 

5. Nyt fra køkkenet 
 

Der er udtrykt ønske om, at Kløverhuset 

fremadrettet i lighed med den varme mad 
også får den kolde mad/smørrebrød fra 

produktionskøkkenet på Hvalsø. Ønsket 
bunder i, at frigøre plejepersonalet fra 

denne opgave og hermed understøtte 

personalets mulighed for at anvende tiden 
til andre opgaver i relation til beboerne i 

Kløverhuset. Det kræver øgning af 
personaleressourcer i køkkenet. Der 

ansættes i første omgang i et halvt år 
ungarbejder, der indgår i 



weekendbemandingen i køkkenet. 
Ordningen evalueres i løbet af foråret 

2020. 

6. Genbesættelse af fratrådt 

Teamleder stilling 

 
Tanja Holscher har søgt tilbage til 

Hjerteafdelingen på Holbæk Sygehus og 
processen omkring at finde en ny kollega 

til Britt Petersen er sat i gang. Der er 

ansøgningsfrist 28. november 2019, og 
der har allerede været flere henvendelser.  

7. Aktiviteter v/ Anja Steinmejer 

 

Kunstcaféen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anja Steinmejer fortalte om ideen bag og 
pilotprojektet ”Kunstcaféen” og 

samarbejdet mellem Center for Velfærd & 
Omsorg og Center for Kultur & Fritid.  

Kunstcaféen er et kunst- og kultur tilbud 
for beboerne på de tre plejecentre i Lejre 

Kommune, og der afholdes et-to forløb på 

hvert plejecenter.  

Hvert forløb varer 7 uger, hvor der hver 

uge vil være en times aktivitet med en 
billedkunstner, scenograf eller begge. 

Forløbet tager afsæt i planteuniverset, og 
der er fokus på sansestimulering med 

bl.a. dufte, lyd, farver og at føle/mærke 
materialerne.  

Kunstcaféens aktiviteter starter op i 
slutningen af november måned. 



Floorball Aktiviteten Floorball har været længe 
undervejs, men der er nu kontakt til 

håndværker, som påtager sig opgaven at 
lave banderne til spillet.  

Floorball kan forklares som indendørs 
hockey, og i denne sammenhæng spilles 

det siddende.  

Tina Mertens er selv aktiv floorball-spiller 

og har tilbudt at hjælpe i forbindelse med 
indkøb af udstyr samt starte aktiviteten 

op, når banderne er klar.   

Tanken er, at det skal være en delt 
aktivitet med Dagcentret ligesom 

Erindringsdans, og at vi forhåbentlig så 
småt kan starte op i slut november. 

8. Evt. Paul Toxdorf rejser kritik af, at man 
som beboer ikke må benytte 

træningsfaciliteterne her på Hvalsø.  

 

 

Tina Mertens efterspørger, om man 

kan klæde afløserne bedre på til 

opgaven? Og forberede dem bedre på 
de beboere de skal ind til.  

Problematikken drøftes, og Charlotte 
Thygesen håber, at det er en af de ting, 

som kan blive anderledes fremadrettet, 
men ikke noget der er mulighed for at 

rette nu. 

 

Der er enighed omkring, at det kan 

plejecentret godt, og at der hele tiden 
arbejdes på at blive bedre. Man er blandt 

andet begyndt at bruge egne vikarer, og 
de er bedre dem fra vikarbureauerne.  



 Beboernes og de pårørendes 
tilbagemeldingerne fra sommerperioden 

har været ok. Her har det været 
prioriteret at have flere sommervikariater, 

også besat af ufaglærte, i stedet for at 
bruge skiftende vikarer til at dække 

vagterne. 

 


