REFERAT AF BPR-MØDE

Møde i Beboerog Pårørenderådet
4. februar 2020

TIL STEDE:
Jytte M. Rekling
Formand for Rådet,
pårørende til bolig 229

REFERAT
01 Godkendelse af dagsorden
Efter tilføjelse af punktet Godkendelse af referat blev dagsordenen godkendt.

02 Godkendelse af referat
Referatet fra mødet den 3. september 2019 blev godkendt.

Børge Jørgensen
Næstformand,
pårørende til bolig 303

Viceforstander Karin Anker orienterede Rådet om, at intet referat forelå fra det
anmeldte kommunale tilsyn den 28. oktober 2019, idet kommunen ikke leverer
en tilbagemelding på skrift. Men mødet gik rigtig godt, og Gentofte Kommune
har intet at bemærke – andet end stor ros!

Henning Strøm
Bolig 23

Det planlagte møde den 3. december 2019 var aflyst.

Else Marie Mikkelsen
Beskæftigelsesansvarlig
Charlotte R. Henriksen
Personalerepræsentant
Tina Nørrekær Sahlholt
Forstander
Karin Anker
Viceforstander
Mona Gøthler
Seniorrådsrepræsentant

FRAVÆRENDE:
Rådet var fuldtalligt

REFERENT: Ane Djørup
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03 Valg af referent
Ane Djørup blev valgt til referent.

04	Velkommen til Tine Nørrekær Sahlholt – ny forstander
Forstander Tine Nørrekær Sahlholt fortalte kort om sig selv og sin baggrund, og at
hun glæder sig til at komme i gang med sine opgaver her på Lindely.

05 Nyt fra formand Jytte M. Rekling
Rådsformand Jytte M. Rekling savnede at blive orienteret om dødsfald blandt
beboere, således at hun kunne nå evt. at deltage i bisættelsen eller sende en buket.
En sådan procedure er ikke ukompliceret, men bliver taget op som et punkt på
næste møde den 5. maj.

06	Orientering v/ viceforstander Karin Anker
Viceforstander Karin Anker »har elsket at arbejde på Lindely,« men af
personlige årsager har hun valgt at tage sin afsked pr. 1. maj. Opsparede feriedage
o.l. gør, at hun stopper allerede den 26. marts. Der vil være afskedsreception i
Caféen onsdag den 25. marts kl 14.
Der kommer Ældretilsyn den 2. marts. Tilsynet udføres af Styrelsen for
Patientsikkerhed og skal hjælpe kommunerne med at sikre den fornødne kvalitet
i den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre.
Gentofte Kommunes byggeafdeling vil undersøge yderlige brandsikring
af Gl. Lindely, især opsætning af branddøre midt på gangene samt evt.
brandforebyggelse imellem boligerne.
7. årgang nr. 3
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den 4. FEBRUAR 2020

I forbindelse med udsigten til ombygning spurgte
næstformand Børge Jørgensen, om ikke også der kunne
gøres noget ved den meget ubehagelige lugt fra mange af
badeværelserne på Gl. Lindely.
Karin svarede hertil, at der jævnligt kommer slamsuger,
men at udskiftning af de gamle kloakrør også undersøges.

07	Orientering om aktiviteter v/
beskæftigelsesansvarlig Else Marie Mikkelsen
Else Marie Mikkelsen fortalte, hun nu kun er halv tid
på Lindely, idet hun sammen med sin mand er blevet
nyt værtspar for Stiftelsens konferenceaktiviteter i
Diakonissehusets søsterstuer og i Pilehuset.
En ny medarbejder, Edith Sølver, er blevet ansat i Caféen.
Dernæst nævnte Else Marie nogle af de mange aktiviteter,
der har været siden sidste møde, bl.a.: Banko · Litteraturoplæsning · Koncerter · Foredrag · Æbleplukning ·
Julemarked · Lysture · Nytårsfrokoster med ristaffel.

08 Bordet rundt
Henning Strøm fandt det betimeligt, hvis personalet ville
slukke for fjernsynet i fællesstuerne, hvis ingen sad og så
på det.
Jytte Rekling efterlyste en forklaring på, hvorfor hun
havde modtaget ganske store refusioner fra årgamle
varmeregninger. Karin Anker fortalte, at Stiftelsen var
blevet opmærksom på at have opkrævet for meget i varme.
Børge Jørgensen syntes, der blev serveret kylling alt for
ofte. Heri var især Knud Jørgensen enig, og Karin vil tage
det op med køkkenchef Lene Bøhme.
3. sal afleverer desuden stadig fast noter om dagens måltider
til Centralkøkkenet.
Henning var ikke glad for den store udskiftning i
plejepersonalet, han har oplevet de seneste 12–18 måneder.
Karin medgav, at det har været stor uro desangående, men
at personalesituationen endelig er ved at være på plads igen.
Knud efterlyste en indskærpet påmindelse af personalet
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om, at P-pladsen øst for Lindely er reserveret pårørende,
og at personalet ikke må parkere dér.
Karin henvender sig til Byggeservice om at få sat et skilt
op herom på P-pladsen. Ligeledes om en plads reserveret
ambulance samt gerne også til Lindelybussen.
Henning og Knud udtrykte en hyldest til Else Marie
og hendes hold for deres store arbejde. Ikke blot nede i
Caféen, men tillige med opsøgende arbejde på etagerne,
så også beboere, der ikke er friske nok til at deltage i
arrangementerne i kælderen, kan få glæde af at blive
aktiveret.
Referenten bad i den forbindelse om taletid for også at
bringe en behørig hyldest til de diakonale medarbejdere
– det vil især sige søstrene, pastor Vibeke Hemmert og
seniorpræst Jakob Rönnow samt de mange frivillige, der alle
også gør en stor indsats ved jævnligt at aflægge beboerne et
personligt besøg i deres boliger.
Personalerepræsentant Charlotte Henriksen, der er ansat på
2. sal, foreslog evt. en gang imellem at flytte formiddagens
Musik & Bevægelse op på en enkelt etage til glæde for
etagens knap så friske beboere. »Så holder vi andre etager
blot pause den dag; vore friske beboere kommer jo ned i
Caféen alligevel om eftermiddagen.«
Seniorrådsrepræsentant Mona Gøthler fortalte, at man
i Gentofte har arbejdet med at tilføje et afsnit om
Ensomhed til kommunens næstkommende pjece om
Værdighedspolitik.
Karin orienterede om, at der nu er hyret specifikt opvaske
personale til hver etage om aftenen, så aftenvagterne kan
bruge tiden til hygge og nærvær med beboerne frem for at
vaske op efter aftensmåltidet.

11 Evt.
Der var intet undet dette punkt.

12 De næste planlagte møder i 2020
5. maj · 4. august og 3. november. Alle møder finder sted i
Caféens køkken og begynder kl. 15.
7. årgang nr.35
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