Referat af beboer- og pårørenderådsmøde den. 18 marts 2018
Til stede:

Pia Thøgersen – Forstander
Else Marie Mikkelsen – Beskæftigelsesansvarlig
Mona Gøthler – Seniorrådsrepræsentant
Jytte Rekling – Formand for rådet, Pårørende til Søren Rekling, bolig 229
Gitte Tofte – Beboer, bolig 325
Helene Svendsen, pårørende Kathrine Svendsen bolig 222
Susanne Holst Carl, pårørende Annelise Møller bolig 226
Jørgen Bay bolig 127
Børge Jørgensen, pårørende Anna Marie Jørgensen bolig 303
Inge Christensen bolig 3

Fraværende: Henning Strøm bolig 23
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Pia Thøgersen

Godkendelse af
Dagsordenen
Valg af referent
Godkendelse af
ref.
Nyt fra formand
Jytte Rekling

Dagsordenen blev godkendt

Orientering
omkring
aktiviteter af Else
Marie

Else Marie blev meget rost for alle de aktiviteter der er i cafeen.
Der blev kort informeret om de planer der er lige fra busture og
andre tiltag. Det var et ønske fra medlemmerne at der også blev
lavet ture hvor dem der ikke kunne ud trygge ønsker om ture – en
sanse oplevelse hvor oplevelse af dufte og stemninger kunne have

Pia Thøgersen
Referat blev godkendt.

Formanden håber på et rigtigt godt samarbejde i Bruger
pårørenderådet de kommende to år.
Desuden ville formanden bringe et digt i blader Under Linden fast
hver måned.
Orientering ved
1. vedr. dårlig belysning på parkeringsplads, er der bestilt yderligere
forstander Pia
lamper der vil komme til at hænge på væggen af Lindely, således at
Thøgersen,
de lyser ned på gang arealet.
opfølgning af
Desuden vil der blive sat skilte op om parkering forbudt der hvor der
punkter fra sidste ikke er parkeringspåse.
møde, økonomi,
2. budget 2017 blev afsluttet med et lille overskud. Budget 2018 er
værdighedspolitik, der gået en måned men det ser pænt ud. Vedr. ændringer til flere
øvrige planer for
plejeboliger er økonomien også på plads i overensstemmelse med
2018
gældende regler i Gentofte kommune.
3. Der er et stort ønske fra ledelsens side at fortsætte arbejdet med
værdighedspolitik. Først samle op på de politikker der er sat i gang i
2016/2017 og derefter arbejde videre med emner som rådet kunne
tænke sig vi havde fokus på.
4. Lions klub har bevilget penge til markiser på terrassen som vi skal
have monteret (gerne to delt) der vil blive sendt ansøgninger til
fonde på at lave et Demens rejsehold, et til mere hjemlig indretning
af plejecentret og det sidste til kompetencefonden på udvikling af
personale kompetencer.
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Bordet rundt
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Emner samt plan
for møder og
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Evt.
De næste
planlagte møder i
2018

en stor værdi.
1. 2-sal oplever der fungerer så godt. Det er meget positivt med
det nye personale og rigtigt godt det er lavet om så man
spiser ved flere borde.
2. Det ville være et stort ønske med billeder af medarbejderne
på de enkelte afdelinger da det er svært at huske hvem er
hvem, og hvad deres ansvarsområde er. Dette er aftalt
gennemført senest 1. juni.
3. Der er svært for beboerne at forstå at de penge de har
stående på Stiftelsens depot konto bliver oplyst med et
minus foran. Det gør beboerne urolige hver gang de får
opgørelsen. Derfor ønskes dette ændret
4. Når der kommer vinduespudser ville de gerne have besked
dagen før således at potteplanter etc. Kunne blive fjernet fra
vinduskarmen inden denne kom.
5. Nogle oplevede at dynebetrækket var for langt i forhold til
dynen. Dette vil blive undersøgt. Det er beboernes egne
dyner.
6. Der blev spurgt til klippekort og denne procedure blev
gennemgået. Der blev orienteret om at der forefindes en
mappe på kontoret som pårørende også har adgang til, så
pårørende ved hvad den halve time bruges til. Der var
pårørende som ikke mente, de havde været med til at
beslutte hvad disse skulle bruges til. Dette vil der blive
strammet op på
7. Maden var blevet meget bedre. Det var mere mørt. Dog var
det et stort ønske at det var velkendt mad såsom Frikadeller
etc.
8. Det var et ønske at pårørende blev kontaktet når tandlægen
kom
9. Det var et ønske at det var muligt at der kom personale med
til tandlæge.
Det var et stort ønske at Else Marie kom som punkt 4.

Datoerne havde vi aftalt på sidste møde. På maj mødet vil
aktiviteter i weekenden være det tema vi tager op og arbejder med

Dette mente de ikke de havde behov for da de havde de oplysninger
de havde brug for. Jeg forklarede at vedrørende arbejdsgange etc.
Var jeg meget villig til at lave et møde hvor de kunne spørge om
dette. Men dette var ikke et ønske.
Mona Gøthler meldte fra til mødet i maj
22. maj. 19. juni, 28. august, 9. oktober, 27. november på dette
møde vil der også være dialog møde med Gentofte kommune fra 1718

