REFERAT AF BEBOER- OG PÅRØRENDERÅDSMØDE

TIL STEDE:
Jytte M. Rekling
Formand for rådet;
pårørende til bolig 229
Børge Jørgensen
Næstformand;
pårørende til bolig 303
Mona Gøthler
Seniorrådsrepræsentant
Else Marie Mikkelsen
Beskæftigelsesansvarlig
Gitte Tofte
Beboer, bolig 325

på alle etager med kaffe, te, vand og
saft til fri afbenyttelse. Da køkkenerne
befinder sig i Gl. L

 indely, er kaffevognen i en vis a fstand fra boligerne på
Ny Lindely, men det er ikke muligt at
opstille flere.

04	Nyt fra Seniorrådet
v/ Mona Gøthler
Seniorrådets opgave er at rådgive kommunen
om alt, hvad der vedrører ældre borgere, ved
at synliggøre ældres behov og skabe et sam
arbejde mellem ældre og kommunen.

Knud Jørgensen
Beboer, bolig 326

Seniorrådet består af ni medlemmer, og dets
hovedopgaver er bl.a. at:

Pia Thøgersen
Forstander

•	holde løbende kontakt til ældre, således at
deres forhold, behov og ønsker er kendt

FRAVÆRENDE:
Henning Strøm
Beboer, bolig 23
Henrik Bo Andersen
Pårørende til bolig 306
Charlotte Henriksen
Personalerepræsentant
REFERENT: Ane Djørup

01	Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt, dog
med den rettelse, at Mona Gøthler
er repræsentant i Seniorrådet – ikke
Ældrerådet.

02 Valg af referent
Ane Djørup blev valgt til referent.

03	Nyt fra formand Jytte Rekling
Jytte Rekling savnede kaffevogn på 2.
sal om eftermiddagen.
Der står om eftermiddagen altid en
vogn umiddelbart uden for køkkenet

18

UNDER LINDEN

• sikre bedst mulig orientering til ældre
•	skabe et forum for samarbejde, høring og
debat om ældres vilkår
•	udtale sig om budgetter for ældre
•	forestå formidling af kontakt til kommunen.

I øjeblikket arbejder Seniorrådet med
kost, trafik, værdighed og overgange
fra én livssituation til en anden.
Hvad angår værdig overgang fra én
livssituation til en anden fortalte
Mona Gøthler, at hun havde fået stor
positiv respons, da hun 
orienterede
Seniorrådet om, at Lindely nu atter
foretager hjemmebesøg, inden en ny
beboer flytter ind.
Forstander Pia Thøgersen uddybede,
at hjemmebesøg giver en anden og
bedre indsigt i den kommende beboer,
hvilket resulterer i både større tryghed
og større værdighed.

05	Orientering v/ forstander
Pia Thøgersen
OPFØLGNING
Første yderst glædelige meddelelse
fra forstanderen var, at elevatoren i

6. årgang nr. 7

Ny Lindely pr. dd. kl. 13 fungerede
igen. Men at man ville vente lidt og
lade den vise sit værd, inden man ville
påbegynde renoveringen af elevatoren i
Gl. Lindely.
Spejl til endevæggen i Ny Lindelys
elevator er bestilt.
Pia har forelagt ønskerne om halvtag
på parkeringspladsen og udbedring
af vejhuller for Søren Bønløkke.
Fest-porcelæn og -bestik er indkøbt til
alle etager

ØKONOMI
Regnskabet er i balance og ser fint
ud. Også statistikken over personalets
sygedage er tilfredsstillende med et
ganske lavt korttidssygefravær på blot
1,63 pct.

VÆRDIGHEDSPOLITIK
Der arbejdes løbende med i større
omfang at inddrage både beboere
og pårørende, og der er også øje på at
rette op på den skæve k
 ønsbalance på
aktivitetstilbudene.

PLANER FOR 2019
Medicinrummene bliver renoveret.
Det to-årige Affectum-forløb er i fuld
gang og vil fortsætte indtil ind i 2020.
Der vil blive etableret bredere døre
ind til spisestuerne på etagerne for at
lette kørestolsadgang.

BRANDSIKRING
Der er kommet nye standarder vedr.
brandsikring, og Gentofte Brandvæsen kommer derfor den 8. maj for
at inspicere og beslutte, hvorvidt der
skal foretages ændringer på Lindely.
Der er på Lindely et antal beboere,
der er rygere – dette faktum er brandvæsenet allerede fuldt ud klar over og
vil naturligvis tage med i deres videre
overvejelser.
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afholdt den 7. MAJ 2019

06	Orientering om aktiviteter
v/ Else Marie Mikkelsen
Der havde den 16. april været en udflugt til Store Kro i Fredensborg, som
i anledning af Dronningens fødselsdag
bød på et stort fødselsdagskagebord –
og med en rigtig god pris til Lindely.
Aase har haft beboerne med på flere
småture, men grundet den ene
frivillige chaufførs fravær var det i år
desværre kun blevet til en enkelt tur
for at se kirsebærtræer i blomst.
Forårsfesten og de to påskefrokoster
havde været en store succes.
Lindely har indkøbt et antal rytme
instrumenter, som anvendes både
til Musik & Bevægelse i Caféen og på
etagerne.
Duotones kommer atter og optræder
for os den 15. maj; Gentofte kommune
har givet tilskud hertil.
Caféen holder lukket onsdag den 8.
maj for at stille op til Forårsmarkedet
den 9. maj. Men Aktiverende Team
går rundt på etagerne om onsdagen
og aktiverer dér i stedet.
Suzuki-børnene kommer og spiller for
os onsdag den 19. juni kl. 19.
Seniorpræst Jakob Rönnow er i fuld
gang med at arrangere Sankt Hans
med bål og fællessang.
Beboerne er glade for, at Inge-Lise og
Jenina kommer og læser op for dem på
dygtig og entusiastisk vis.
Børnehaven Lundegård havde fået
dukketeaterforestillingen ‘Prop og
Berta’ i fødselsdagsgave, og vi var så
heldige, at de gerne ville dele den med
os. Så den blev vist i Caféen onsdag
den 24. april, og beboerne nød at opleve
børnenes store engagement.
En pårørende har henvendt sig til Else
Marie og foreslået, at g ymnasieelever
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kommer og læser op af aviser o.l. for
beboerne, men selvom idéen er god,
indebærer det desværre for megen
administration.

Rådet var enige heri, også fordi brandvejen spærres.

Knud spurgte, hvorfor der ikke h
 avde
været en udflugt til 
Mindelunden
den 4. maj, hvortil Else Marie svarede,
at besøg i Mindelunden ikke blev
prioriteret i år, men at der i dagene
omkring var stort fokus på denne

mindedag. Næste år bliver der
arrangeret en stor tur i anledning af
75-året for Danmarks befrielse.

Men der er i det hele taget behov for
flere parkeringspladser, og Pia vil
tage emnet op med Søre B
 ønløkke,
ligesom Mona vil bringe denne
problematik op på Rådhuset.

07 Bordet rundt
Mona ønskede alle en god sommer.
Gitte Tofte var helt forpustet over
hele tre arrangementer på én dag:
gudstjeneste, rådsmøde og foredrag om
musikterapi!
Jytte spurgte, om ikke Lindely var
interesseret i gamle danske filmklassikere på videobånd. Hertil måtte
Else Marie og Pia svare, at man ikke
har mulighed for at afspille dem, og
at de fleste beboere faktisk foretrækker
at se nyere film.
Pia fortalte, at en ekstern konsulent i
fysioterapi ville komme og tjekke op
på hjælpemidler – ikke blot hos dem,
der allerede har, men også om andre
måske kunne have glæde af at få et eller
flere hjælpemidler.
Pia vil slå en fysioterapeutstilling
op med speciale i forflytning, løft og
gen
optræning samt undervisning af
personalet heri.

08	Parkeringsforhold på Lindely
v/ Jytte Rekling
Jytte udtrykte stor frustration over de
mange uacceptable parkeringer, der
finder sted.

6. årgang nr. 7

Derfor denne opfordring til alle:
PARKÉR ORDENTLIGT!

09	Ny liste over alle medlemmer
v/ Mona Gøthler
Pia havde udfærdiget en revideret liste
med kontaktinformation til Rådets
medlemmer.
I den forbindelse blev Rådet husket
på af Mona, at det nyest indtrådte
medlem ikke har været på valg og
derfor ikke har stemmeret.

10 Eventuelt
Procedure om dagsorden og referat
blev ridset op:
Nye punkter til dagsorden skal være
Pia i hænde mindst 19 dage inden
mødet.
Dagsorden skal være medlemmerne i
hænde senest 14 dage inden mødet.
Senest én uge (7 dage) efter at
referatet er udsendt/omdelt til

medlemmerne, skal evt. rettelser være
Pia i hænde, hvorefter nyt og revideret
referat udsendes/omdeles.
Hvis der efter 7 dage ikke er modtaget indvendinger/rettelser, anses
referatet som godkendt, og vil blive
bragt i Under Linden.

11	De næste møder i 2019
3. september · 28. oktober
3. december.
Alle møder afholdes kl. 15.
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