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STANDARDVEDTÆGTER

2007

GENTOFTE KOMMUNE

Standardvedtægt for beboer- og pårørenderåd i plejeboliger med fast personale
(plejehjem) og plejeboliger med hjemmehjælp

I henhold til § 17, stk. 2, i lov om social service fastsættes følgende:
§1
Formål
Rådets opgave er at fungere som et "forum for dialog" mellem kommune/de selvejende bestyrelser
og beboerne og de pårørende om tilrettelæggelsen af de bedst mulige forhold for beboerne i
plejeboligerne.
§2
Arbejdsområde og kompetence
Rådets opgave er at repræsentere beboernes interesser. Rådet ændrer ikke de kompetencer, der er
tillagt plejeboligernes ledelse og bestyrelse.
Stk. 2. Rådet skal

• høres om de tilsynsrapporter, der udarbejdes i forbindelse med de kommunale tilsyn, jfr. lov om
social service § 151, stk. 3.

• høres om de tilsynsrapporter, der udarbejdes i forbindelse med de sundhedsfaglige tilsyn ved
Sundhedsstyrelsen, jf. sundhedslovens § 219, stk. 2.

• inddrages ved fastlæggelse af retningslinier for det daglige liv i og omkring boligen, herunder
pleje- og omsorgsindsatsen, kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær m.m., jf. lov om
social service § 17.
§3
Rådets sammensætning
Rådet har følgende medlemmer:

• 4-10 beboer- og pårørenderepræsentanter afhængigt af institutionens størrelse. Der bør
tilstræbes en ligelig repræsentation af beboere og pårørende. Beboer- og
pårørenderepræsentanter skal udgøre et flertal i rådet.

• 1 repræsentant fra Ældrerådet.
• Mindst 2 suppleanter for beboerne og de pårørende.

S T A N D A R D V E D T Æ G T E R forts.Side 3

• Den lokale leder, eventuelt suppleret med en anden leder og 1-2 medarbejderrepræsentanter. De
har til opgave ud fra deres faglige viden, at bidrage med informationer, orientering og
vejledning.
§4
Valgprocedure
Valgperioden er 2 år. Repræsentanten for Ældrerådet følger Ældrerådets valgperiode.
Stk. 2. Valg af beboere og pårørende skal ske på et møde indenfor årets første 3 måneder i lige år.
Stk. 3. Den lokale leder er født medlem. Medarbejderrepræsentanten udpeges lokalt.
Stk. 4. Den lokale leder tager initiativ til afholdelse af diverse valg.
Stk. 5. I det tilfælde, hvor beboeren eller den pårørendes tilknytning til institutionen ophører,
udtræder medlemmet af rådet efter senest 3 måneder og suppleanten indtræder.
Stk. 6. Hvis antallet af medlemmer bliver mindre end 4, skal den lokale leder tage initiativ til
afholdelse af et suppleringsvalg. Valget gælder for den resterende del af den ordinære valgperiode
frem til førstkommende valg.
§5
Konstituering
Rådet konstituerer sig ved det førstkommende møde efter valgets afholdelse med valg af formand
og næstformand.
Stk. 2. Formand for rådet vælges af og blandt beboer- og pårørenderepræsentanterne.
§6
Mødeafholdelse
Der afholdes mindst 4 årlige møder.
Stk. 2. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved
eventuelle afstemninger træffes afgørelse ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens
stemme afgørende.
§7
Sekretariatsfunktion for beboer- og pårørenderåd
Den lokale leder har ansvaret for sekretariatsfunktionen og kan udpege en sekretær. Det er
sekretærens ansvar at bistå formanden med indkaldelse til møder, udarbejdelse af dagsordener og
referater.
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§8
Forretningsorden
Rådet fastsætter selv sin forretningsorden. Forretningsordenen bør indeholde retningslinier for valg
af beboere og pårørende og afgivelse af beretning. Formand- og næstformands kompetencer
beskrives heri.
§9
Tavshedspligt
Alle medlemmer og suppleanter til rådet har tavshedspligt med hensyn til eventuelle
personfølsomme oplysninger, som den pågældende måtte få igennem rådsarbejdet. Tavshedspligten
er også gældende efter hvervets ophør.
§ 10
Ikrafttræden m.v.
Standardvedtægten er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2006, og træder i kraft 1.
januar 2007.
Stk. 2. Samtidig ophæves Standardvedtægter af 6. december 2001 for beboer- og pårørenderåd i
plejeboliger med fast personale (plejehjem) og plejeboliger med hjemmehjælp.
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BEBOER- OG PÅRØRENDERÅDET LINDELY
FORRETNINGSORDEN
AF JUNI 2017

§1
Konstituering
På det første møde i en ny valgperiode træder Rådet sammen for at konstituere sig og vælge
en formand, en næstformand og et sekretariat for den nye valgperiode.

§2
Mødevirksomhed
Rådet afholder møder 6 gange årligt, det vil sige hver anden måned og såfremt det skønnes
nødvendigt, kan der begæres yderligere møder ekstraordinært af alle medlemmer i rådet.
De 6 møder kan fastlægges på det første møde i en ny valgperiode, for at Rådets medlemmer
kan disponere i henhold til disse. Møderne skal indeholde 1) En koncis og progressiv beretning
fra Institutionens forstander og/eller viceforstander, herunder regnskab i forhold til budget,
personale- og ledelsesmæssige emner, nye tiltag. 2) Formandens og/eller næstformandens
beretning herunder aktuelle og relevante problematikker siden sidst, kreative tanker og ideer.
3) Beskæftigelseslederens beretning 4) Bordet rundt, hvor alle rådsmedlemmer kort kan
tilkendegive væsentlige punkter. Det tilstræbes, at dagsordenen overholdes i henhold til
ovennævnte for at kunne holde sig indenfor den aftalte mødetid.
Møderne indkaldes af Sekretariatet med anmodning fra Institutionens forstander 2-3 uger før.
Med anmodning fra forstanderen sikrer sekretariatet, at der tilsendes hvert enkelt rådsmedlem
en endelig dagsorden og eventuelt bilagsmateriale så vidt det er muligt senst 14 dage inden
mødet. Sekretariatet sikrer efterfølgende at udsende et beslutningsreferat.
Møderne finder sted på Institutionen Lindely, Sankt Lukasvej 9A, 2900 Hellerup
Møderne kan ledes af en af rådet udpeget mødeleder.
Beboer- og pårørenderådets møder er beslutningsdygtige, når over halvdelen af rådsmedlemmerne er tilstede.
Beslutninger må dog ikke tages uden så vidt muligt samtlige rådsmedlemmer har haft adgang
til at deltage i sagens behandling eventuelt skriftligt eller telefonisk.
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§3
Dokumentation
Sekretariatet drager omsorg for, at der skrives et beslutningsreferat, som godkendes af alle i
Rådet på næste møde.
Følgende skal fremgå af referatet:
1) Hvem der har deltaget
2) Dagsorden og beslutninger under hver punkt
3) I forbindelse med afholdelse af et valg afgiver de siddende rådsmedlemmer beretning
for den løbende periode.
4) Beretningen afgives som et mundtligt og et skriftligt indlæg fra Institutionens
forstander/viceforstander og/eller formanden/næstformanden.

§4
Kompetence
Rådet skal på det generelle plan varetage og styrke alle beboernes interesser, såvel
aflastningsbeboere som plejehjemsbeboere og sikre de bedst mulige forhold for beboerne på
Lindely. Rådet har ingen ret til indsigt i de enkelte beboeres personlige forhold og skal derfor
heller ikke drøfte enkelte beboere på møderne.
Rådet skal fungere som en form for dialog, jævnfør Standardvedtægterne § 1 og skal høres
om tilsynsrapporter, jævnfør Standardvedtægter § 2.
Rådet skal inddrages ved fastlæggelse af retningslinier for det daglige liv i og omkring boligen,
jævnfør Standardvedtægter § 2.
Rådet kan kræve at få nødvendige oplysninger for at kunne løse dets reelle opgaver.
Institutionens forstander/viceforstander og medarbejderrepræsentanter har til opgave løbende
at bibringe Rådet den ønskede faglige viden, information, orientering og vejledning.
Rådet har følgende rettigheder og pligter:
1) Høres om de kommunale tilsynsrapporter
2) Høres om sundhedsfaglige tilsynsrapporter
3) Inddrages ved fastlæggelsen af retningslinier for det daglige liv omkring boligen,
herunder pleje- og omsorgsindsatsen, kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær
med mere
4) Rådet kan komme med gode ideer og forslag og være med til at præge det daglige liv
bedst muligt for beboerne på Lindely
5) Rådet udarbejder et introduktionsprogram for nye medlemmer
6) Et rådsmedlem kan udover de obligatoriske 3 måneder fortsætte som aktiv engageret

F O R R E T N I N G S O R D E N forts.
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§5
Valgprocedure
Stk. 1
Ved første valg og ellers senest en måned før valgperioden udløber, afholdes valg efter
følgende retningslinier:
Institutionens forstander/viceforstander udfærdiger med hjælp fra Sekretariatet indkaldelse til
et møde med henblik på et kommende valg.
Indkaldelsen bekendtgøres ved opslag i Institutionen og fremsendes pr. brev/mail til alle
Institutionens beboere og pårørende. Indkaldelsen skal samtidig indeholde en introduktion til
Rådet og dets arbejde
Indkaldelsen til valget bør ske med mindst 4 ugers varsel.
I indkaldelsen skal beboere og pårørende opfordres til at stille op til valget og til at orientere
Institutionens forstander/viceforstander om deres ønske om at stille op inden valgets
afholdelse, idet dog kun en pårørende pr. beboer er berettiget til at stille op til valget.
Stk. 2
Valget ledes af en til formålet udpeget dirigent gerne en fra Institutionens personale.
Stk. 3
Ved hvert valg skal der vælges minimum 4 beboere og pårørende, og der bør tilstræbes en
ligelig repræsentation af beboere og pårørende. Endvidere skal der vælges to suppleanter for
beboere og pårørende, jævnfør Standardvedtægterne § 3.
Ifølge Standardvedtægterne § 3 kan der højst vælges 10 beboer- og pårørenderepræsentanter
og stiller flere op skal afholdes skriftlig afstemning. Stiller mellem 4 – 10 beboere og
pårørende op er alle valgt.
Stk. 4
Ved pårørende forstås de personer, som pågældende beboer har oplyst som pårørende,
herunder forældre, ægtefæller, samlevere, søskende, børn, svigerbørn, børnebørn, oldebørn,
nærmeste relaterede eller nært tilknyttede.
Stk. 5
Institutionens medarbejdere kan ikke vælges og har ikke stemmeret som pårørendes
repræsentanter, men de kan deltage i valghandlingen som vejledere og ressourcepersoner.
Stk. 6
Hver fremmødte/repræsenterede beboer/pårørende har en stemme, idet dog kun én
pårørende pr. beboer er stemmeberettiget. Der kan afgives stemme i henhold til skriftlig
fuldmagt.
Stk. 7
Valgperioden er 1. januar i lige år til 31. december i ulige år.
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Stk. 8
Såfremt antallet af beboere og pårørende bliver mindre end 4 efter suppleanterne er indtrådt
skal Institutionens forstander/viceforstander indkalde til suppleringsvalg, jævnfør vedtægterne
§ 4 stk. 6. Valgperioden for medlemmer valgt ved suppleringsvalg løber til udløbet af 2-årsperioden, jævnfør stk. 7.

§6
Fortrolighedsklausul
Alle oplysninger, mundtlige som skriftlige, herunder dokumentationsmateriale, som et
rådsmedlem modtager er fortroligt. Medlemmerne har tavshedspligt herom, samt om, hvad
der passerer i Rådet.

§7
Respekt
Alle medlemmer i Rådet skal respekteres for deres holdninger og synspunkter og har deres
fulde ret til at stille spørgsmål og give deres mening til kende med respekt fra de øvrige
medlemmer i Rådet.

Hellerup, den 6. juni 2017
Vedtægtsgruppen for Forretningsorden BPR Lindely

INDKALDELSE TIL VALG 2018
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Den 11. januar 2018.

Hermed indkaldes til beboer- og pårørenderåds valg.

Det er et stort ønske fra det nuværende beboer- og pårørenderåd, at så mange beboere og
pårørende som muligt er med i dette arbejde.
Formålet med dette råd er at fungere som et ”forum for dialog” således at der kan tilrettelægges
de bedst mulige forhold for beboeren.
Dette er kun muligt hvis det er et aktivt råd, med så mange støttende medlemmer som muligt, der
vil komme med input og ideer, samt sparring til dette arbejde.

Derfor kom til mødet torsdag den 8. februar klokken
19.00 nede i cafeen.
Jeg har vedhæftet vedtægterne, både de helt overordnede for Gentofte kommune, og dem der er
blevet udarbejdet her på Lindely.

Jeg glæder mig til at se dig.

På Beboer- og Pårørenderådets vegne

Pia Thøgersen
Forstander
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MØDEREFERAT · 19. juni 2018

R E F E R A T A F B E B O ERRU- B OR GI K P Å R Ø R E N D E R Å D S M Ø D E

REFERAT
TIL STEDE:

01 Godkendelse af dagsorden

Henning Strøm
Beboer, bolig 23

Dagsordenen blev godkendt.

Gitte Tofte

02 Valg af referent

Beboer, bolig 325
Helene Svendsen

Pia Thøgersen blev valgt til referent.

Pårørende til Kathrine
Svendsen, bolig 222

03 Godkendelse af referat
Referat blev godkendt. Else Marie Mikkelsen stod to gange.

Jørgen Bay
Beboer, bolig 127

Seniorrådsrepræsentant
Pia Thøgersen
Forstander
FRAVÆRENDE:
Jytte Rekling
Formand for rådet, pårørende
til Søren Rekling, bolig 229.
Børge Jørgensen
Næstformand
Else Marie Mikkelsen
Beskæftigelsesansvarlig
Susanne Holst Carl

·
·
·
·

Opfølgning af punkter fra sidste møde
Økonomi
Værdighedspolitik
Øvrige planer for 2018

Pia Thøgersen orienterede om, at økonomien så pæn ud på nuværende tidspunkt.
Der var en del ansøgere til den ledige aftenvagtsstilling og gruppelederstilling.
Dette er rigtigt dejligt, da der er mange parametre, der spiller ind for et godt
samarbejde.
Opfølgning fra sidste møde:
• Formanden havde på boligbestyrelsesmødet i Ny Lindely taget emnet vedr.
parkering og specielt hegnet omkring parkeringspladsen. Dette blev taget op
og beset. Hegnet vil blive flyttet længere ind, og der vil blive set på om det er
muligt med lidt flere parkeringspladser.
• Gruppelederne har talt med medarbejderne om måden at kommunikere
med beboerne på. At være tæt på, se på den man taler til, etc.

bolig 226

• Personalet er orienteret om, at man kan tage skive ost i køleskabet, hvis
beboerne ikke bryder sig om dagens ost.

REFERENT: Pia Thøgersen

• Der er lavet en ny procedure, som alle medarbejdere er informeret om, vedr.
æg til morgenmad

Pårørende til Annelise Møller,

FOTO:

Mona Gøthler

04 Orientering ved forstander Pia Thøgersen

M Ø D E R E F E R A T · 1 9 . j u n i 2 0 1 8 forts.

RUBRIK

05 Nyt fra formand Jytte Rekling
Formanden var ikke til stede.

06 Orientering om aktiviteter ved Else Marie
Else Marie var ikke til stede.

07 Bordet rundt
1. Det undrede stadigt, at personalet ikke ville have et
billede op at hænge, da det betød rigtigt meget som
pårørende.
2. Beboerne var meget glade for temadrink i weekenden.
3. Æggene var hårdkogte i weekenden.
4. Der blev spurgt til, hvordan man som pårørende skal
forholde sig til lægeordningen (plejehjemslægen), hvis
man som pårørende har spørgsmål f. eks ang. en bebo
er, man er pårørende til. Hertil svarede Pia Thøgersen
følgende:
a. Det er den ansvarlige gruppeleder der har dialogen
med lægen – uanset om det er plejehjemslægen der
er valgt som fast læge eller en anden læge.
b. Selvfølgeligt kan man bede om en fælles samtale
med egen læge, men dette er i samarbejde med
gruppelederen, og gruppelederen tager en dialog
med lægen om dette ønske.
c. Men det er lægen der vurdere, hvornår og hvor
denne samtale skal foregå. Det er ikke gruppe
lederen.

FOTO:

d. Det er meget vigtigt for en optimal omsorg, at
kommunikationen foregår gennem gruppelederen,
da det ellers ikke er muligt at følge op på de aftaler
samt evt. ændringer i medicin, der løbende foregår.
Hvilket vil medføre, at det er meget svært for os at
tage ansvaret.

Side 1 1
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5. Det var dejligt, at der blev fulgt op på tingene.
6. Demente beboere skabte stor utryghed i afdelingen.
7. Fortovet ved børnehaven var meget ujævnt, og ikke
brugervenligt for dårligt gående eller kørestole.
8. 2. sal fungerede rigtigt godt – stor ros til dem.
9. Det var rigtigt dejligt, at 2. sal brugte den anden op
holdsstue til måltiderne, således at man var mere delt.
10. Få beboere benyttede terrassen, når der ikke foregår
aktiviteter fra beskæftigelse. Opfordrede personalet til
at tage beboerne ud.
11. Gruset på stierne omkring Lindely var nogle steder
meget blødt.

08 Aktiviteter i weekenden
Vi havde en livlig snak, og rådet var af den opfattelse, at der
var mange aktiviteter i løbet af ugen.
Syntes, det var rart med ro og fred i weekenden. Men det
ville være rart med nogle flere spil i afdelingen. Her kom
forslag som bordbillard, bobspild, etc.
Familien havde også et ansvar. Selvom man boede på pleje
hjem, kunne man som pårørende godt tage sine kære med
ud for at opleve noget i weekenden.
Men er der andre, der har nogle gode ideer – så kom med
dem!

11 Evt.
Der var intet til dette punkt.

12 De næste planlagte møder i 2018
28. august · 9. oktober · 27. november
På mødet i november vil der også være dialogmøde med
Gentofte kommune fra kl. 1718.
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MØDEREFERAT · 13. september 2018

REFERAT AF BEBOER OG PÅRØRENDERÅDSMØDE

REFERAT

TIL STEDE:
Jytte M. Rekling
Formand for rådet; pårørende
til Søren Rekling, bolig 229
Børge Jørgensen

01 Godkendelse af dagsorden

Næstformand; pårørende
til Anne Marie Jørgensen,

Dagsordenen blev godkendt.

bolig 303

02 Valg af referent

Henning Strøm
Beboer, bolig 23

Pia Thøgersen blev valgt til referent.

Gitte Tofte

03 Præsentation af nye medlemmer

Beboer, bolig 325
Jørgen Bay
Beboer, bolig 127
Knud Jørgensen
Beboer, bolig 326

Charlotte Henriksen er valgt fra dagvagterne som repræsentant. Charlotte er
uddannet sygehjælper, har været ansat i fire år og synes, det er så spændende med
alt det, der foregår på Stiftelsen og specielt på Lindely
Knud Jørgensen har boet på Lindely i godt et år, først på aflastning på 4. sal, men
har nu fået en fast bolig på 3. sal, hvor han er sikker på, han har den bedste bolig
på hele Lindely. Knud har arbejdet med biler og elsker stadigt alt ved dem.

Mona Gøthler

04 Nyt fra Formanden

Seniorrådsrepræsentant
Charlotte Henriksen

•

Under Linden, Lindelys beboerblad, er blevet utroligt flot og professionelt.
Kigger i det igen og igen. Aftenvagterne havde ikke set det, så der lød en
opfordring til at sørge for, at det ligger i personalerummene. Samt at sikre, at
alt personale har adgang til bladet.

•

Digtet om Demens var rigtig godt.

•

Lørdagsdrinken er meget populær, og beboerne hygger sig rigtigt med det.

•

Formand glæder sig over at opleve, at hvis hun kommer med et problem til
forstanderen, så bliver det løst.

Personalerepræsentant
Else Marie Mikkelsen
Beskæftigelsesansvarlig
Pia Thøgersen
Forstander
FRAVÆRENDE:
Gitte Christensen

05 Orientering v/ forstander Pia Thøgersen

Personalerepræsentant

Opfølgning af punkter fra sidste møde, økonomi, værdighedspolitik, øvrige
planer for 2018.

Susanne Holst Carl

•

Økonomien ser pæn ud på nuværende tidspunkt.

Pårørende til Annelise Møller

•

Forslag om, at Værdighedspolitikken vedr. pårørende kom på som et punkt
på dagsordenen for næste møde i oktober.

•

Personalet på Lindely er med på de første hold, der uddannes i det nye
dokumentationsprogram. Det kommer til at fylde meget.

bolig 226
REFERENT: Pia Thøgersen
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UNDER LINDEN

5. årgang nr. 10

OKTOBER 2018
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•

•

Dernæst påbegynder vi et toårigt projekt, hvor vi skal
arbejde med Værdier og Kultur på Lindely. Vi vil være
sammen etagevis for at styrke samarbejdet.
Sidst, men ikke mindst, vil vi starte op med et todages
kursus i løfteteknik. Dette skulle gerne styrke både
beboere og ansatte.

·

følge bag kisten og eskortere afdøde ned til rustvognen

·

sende en bårebuket til bisættelsen/begravelsen.

Der var et ønske om at få besked om, hvor og hvornår
begravelsen finder sted, og det blev derfor besluttet:
•

At der tales med de pårørende om, hvorvidt de ønsker,
vi informerer beboere på Lindely om, hvor og hvornår
begravelsen finder sted.

•

Hvis dette er i orden, sørger personalet for at bringe
informationen videre.

06 Orientering om aktiviteter v/ Else-Marie
•

Der har været rigtigt mange ture til strand og skov i
den skønne sommer.

•

Vi kan ikke takke nok for den skønne markise, som har
været helt uundværlig i sommer.

•

Der har været sommerferietur til Smidstrup Strand.

•

Vi talte om klippekort, og hvad det kunne bruges til.

•

Der har været Alzheimeruge.

•

•

I november vil der være temauge om Grønland, hvor
overskuddet går til Unicef.

Der var udfordringer med antenne og de programmer,
man kunne se.

•

Der blev stadig ikke altid serveret æg.

•

Stiftelsen afholdesr Julemarked den 15. december.

•

Det er dejligt med ture.

•

Det er skønt at se, at selv herrerne godt kunne lide, når
der blev nusset om deres negle.

•

Hvem er ansvarlig for rengøring af køleskab?

•

Det havde været en fantastisk Høstfest.

•

Der er kommet en ny udgave af Værdighedspolitikken.

•

Der er Rådhusdage den 101112 oktober.

•

Stor ros til personalet.

•

Værdighedspolitikken kommer på som emne til næste
møde.

07 Bordet rundt

07 TIlpasning af dagsorden v/ Mona Gøthler
Seniorrådsrepræsentanten udtrykte ønske om, at række
følgen af punkter på dagsordenen bedre følger forretnings
ordenen – især at punktet om aktiviteter kommer højere op.
Dette blev diskuteret, og det blev besluttet at beholde den
rækkefølge, som er angivet i Lindelys forretningsorden vedr.
dagsorden til Beboer og Pårørenderådsmøder.

08 Procedure ved dødsfald v/ Gitte Tofte
Beboerrepræsenant Gitte Tofte ønskede orientering om
Lindelys gældende procedure, når en beboer dør – og om
man kunne gøre mere og bedre.
Der er en rent faglig procedure, som bliver fulgt, når en
beboer dør. Derudover har vi på Lindely en tradition for at:
·

tænde et lys uden for den afdødes bolig

·

mindes den afdøde i fællesskab ved næste måltid

OKTOBER 2018

11 Evt.
Ingen punkter.

12 De næste planlagte møder i 2018
Næste møde afholdes tirsdag den 27. november, hvor der fra
kl. 17.0018.00 desuden vil være dialogmøde med Gentofte
kommune.

5. årgang nr. 10
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REFERAT AF BEBOER- OG PÅRØRENDERÅDSMØDE

REFERAT
TIL STEDE:
Jytte M. Rekling
Formand for rådet,

01 Godkendelse af Dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.

pårørende til bolig 229

02 Valg af referent

Børge Jørgensen
Næstformand,
pårørende til bolig 303

Andreea Lung var referent.

Henning Strøm
Beboer, bolig 23

• Det havde været et dejligt Julemarked.

Inga Andersen
Beboer, bolig 306
Gitte Tofte
Beboer, bolig 325
Knud Jørgensen
Beboer, bolig 326
Mona Gøthler
Seniorrådsrepræsentant

03 Nyt fra formand Jytte Rekling

• Brandsikring: Vi er brandsikrede –
incl. brandalarmer, sprinklere, kurser til
ansatte, plan for evakuering.
• Opfølgning vedr. elevatoren i det Nye
Lindely: Vi er i gang med en total
renovering af selve styringssystemet, men
venter på reservedele, der desværre er i
restordre.

04 Orientering v/ Pia Thøgersen

• Vedr. værdighedspolitik se punkt 8.

05 Orientering om aktiviteter v/
Else Marie Mikkelsen
• Julemarkedet var en stor succes.
• Der har været Nytårsgudtjeneste, og vi
har ligeledes har afholdt Nytårskur.
• Der har været bankospil.
• Rasmussens Band har været på besøg for
at synge.
• Børnene fra Sankt Lukas Stiftelsens
børnehaver, Lundegård I og II, kommer
på besøg på Lindely to gange om
måneden, hvilket er til stor glæde for
både børn og beboere.
• Lundegård havde fejret fødselsdag og af
holdt reception. Else Marie var Lindelys
repræsentant og medbragte gaver og vers
fra beboerne.

Økonomi – Værdighedspolitik – Øvrige
planer for 2019

• Bispebjergkoret har været på besøg.

• Økonomien ser pæn ud på nuværende
tidspunkt.

• Lindely inviterer beboere, pårørende,
børn, børnebørn og oldebørn til Fastelavnsfest den 3. marts.

• Der vil fra marts blive leveret bleer fra et
andet firma.

• Der er fuld gang i planlægningen af hhv.
herrefrokost og damefrokost.

Forstander

• Vi forsætter med klippekortordningen,
indtil andet bliver aftalt med Gentofte
kommune.

• Der er som altid Musik og Bevægelse hver
formiddag.

FRAVÆRENDE:

• Det varme vand undersøges jævnligt for
legionellabakterier.

Charlotte Henriksen
Personalerepræsentant
Else Marie Mikkelsen
Beskæftigelsesansvarlig
Pia Thøgersen

Rådet var fuldtalligt.
REFERENT:
Andreea Lung
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• Renovering af medicinrummene er en af
opgaverne i 2019.
• Implementering af det nye dokumentationsprogram, Nexus, starter i marts.

6. årgang nr. 3

06 Bordet rundt
• Det blev foreslået at holde et madmøde:
Der savnes mere frugt · Der har været
nogle misforståelser omkring aftens
maden · Der har været tilfælde af for lidt
mad til frokost.

MARTS 2019
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Side 1 5
den 5. FEBRUAR 2019

fra Beboer- og Pårørenderådsmøde den 5. februar 2019
• Det blev foreslået at opsætte et spejl på endevæggen i
elevatoren, idet flere kørestolsbrugere blandt beboerne
føler sig utrygge, når de under transporten ikke kan se
deres hjælper.
• Man finder det problematisk, at der er så mange afløsere
– især i weekenden.
• Man er glade for beboerbladet, Under Linden.
• Beboerne er glade for, at Pia kommer rundt med breve.

07 Retningslinjer for referater
v/ Mona Gøthler, Seniorrådet
Mona gjorde opmærksom på vigtigheden af gode referater
fra møderne – ligeså vigtigheden af, at der bliver givet feed
back til referatet, samt at alle kommer med ideer til dags
ordenen, senest én uge inden mødets afholdelse.
Så hurtigt som muligt efter mødets afholdelse sendes referat
via email til medlemmerne til godkendelse.
Referatet anses som godkendt, hvis ikke der er modtaget
kommentarer senest en uge efter udsendelsen. Referatet
bringes i førstkommende nummer af Under Linden.

08 Værdighedspolitik
Opfølgning af emnerne fra sidste møde om værdigheds
politikken.
1. Dejligt med omfavnende personale.
2. Der er en oplevelse af, at der er god tid til hygge og snak
efter aftensmaden. Denne mulighed for fællesskab de
enkelte etagers beboere imellem i forbindelse med aften
måltidet bør fortsat prioriteres højt, idet beboerne vil være
for trætte hertil senere.
3. Begge aftenhold fungerer perfekt, altid klar til tiden. Det
er vigtigt at fastholde de gode og dygtige vagter.
4. Der mangler kaffevogn på etagerne i weekenden – især
når der er afløsere. Den ansvarshavende opfordres til at gøre
afløserne opmærksomme på at få opstillet kaffevogn.

MARTS 2019

5. Frokosten må gerne være klar til tiden! Beboerne oplever
for ofte forsinkelser, hvorfor gruppelederne tager en snak
med deres afdelinger om, hvordan dagvagterne bedre koor
dinerer deres planlægning, således at ventetiden bliver så
kort som mulig.
6. Familiebilleder og Livshistorie skaber dialog. Vi forsøger
at foretage hjemmebesøg inden indflytning og opfordrer
familien til at skrive/fortælle.
7. Fester: vi afholder to store fester hvert år, forår og efterår,
samt fællesspisning én gang om måneden.
8. Billeder af personalet. Der er ved at blive taget billede af
lederne.
9. Affektum-personalekurset handler om gensidig positiv
dialog og har som mål, at alle – personale, beboere og
pårørende – får et positivt ejerskab af stedet. Bygger på
værdigrundlaget.
10. Gruppeleder arbejder med etik omkring beboernes
ønske om privatliv, herunder f.eks. påmindelse til alle om
vigtigheden af at sige sit navn, når man træder ind i en bolig.
11. Tæt dialog med de pårørende er nødvendig, således at
gensidig respekt pårørende/personale kan opnås.
12. Der efterlystes mere ensartet beboerklientel på de enkelte
etager, men idet Gentofte kommune tilbyder pladsgaranti
inden for 8 uger, og at det er kommunen, der visiterer til en
plejehjemsplads, foretages visitationen ud fra ventelisten og
ikke efter, hvor en beboer grundet sine evt. handicap måtte
passe bedst ind.

09 Eventuelt
Der var intet under dette punkt.

10 Planlagte møder i 2019
2. april · 7. maj · 3. september ·
5. november · 3. december.
Alle møder afholdes kl. 15.

6. årgang nr. 3
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REFERAT

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
Henning Strøm
Beboer, bolig 23
Gitte Tofte
Beboer, bolig 325

Omsorgstandplejen er et tilbud fra Gentofte
kommune og omfatter regelmæssige under
søgelser 12 gange om året af tænder og
proteser. Undersøgelser eller behandling finder
sted i boligen eller evt. på tandklinik; en sådan
findes på Rygårdscenteret, i kort afstand fra
Lindely og med gode elevatorforhold. Prisen er
ca. 45 kr. om måneden, og tilmelding foretages
hos personalet på afdelingen.

Stor ros fra rådsformanden til de flotte
nye gardiner i spisestuerne.

04 Orientering v/ forstander
Pia Thøgersen
OPFØLGNING

Knud Jørgensen
Beboer, bolig 326

Skiftet til ny ble-leverandør har
været uden problemer. Personale
repræsentant Charlotte Henriksen var
enig heri.

Charlotte Henriksen
Personalerepræsentant

Klippekortsordningen er ændret fra 1.
april. Mere herom under punkt 7.

Pia Thøgersen
Forstander

Der serveres nu dagligt frugt på alle
etager.

FRAVÆRENDE:

Saltning uden for Lindely vil begynde
tidligere til vinter.

Henrik Bo Andersen
Pårørende til bolig 306
REFERENT: Ane Djørup

01 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Dog havde seniorrådsrepræsentant
Mona Gøthler nogle kommentarer
til godkendelsen af referat fra rådets
møde i februar.

02 Valg af referent
Ane Djørup blev valgt til referent.

03 Nyt fra formand Jytte Rekling
Jytte Rekling ønskede orientering om
Omsorgstandplejen:

Personalet på 1. og 3. sal vil i april
som de første gå over til Nexus,
det nye dokumentationsprogram.
Alle Lindelys seks gruppeledere vil
blive sidemandsoplært af en ekspert
konsulent.
Den 4. april holder Lene Bøhme,
Centralkøkkenets chef, madmøde med
beboerne. Beboere på 3. sal har i den
forbindelse i hver dag i marts måned
afleveret kommentarer om morgen,
frokost og aftenmåltiderne, og dette
ganske omfangsrige erfaringsgrundlag
vil fungere som et redskab i de videre
optimeringsbestræbelser.
Spejl i elevatoren indgår i total
renoveringen af begge Lindelys
elevatorer. Der kan dog sandsynligvis
kun etableres spejl på endevæggen i Ny
Lindelys elevator.

Totalrenovering af elevatorer: Som
den første renoveres Ny Lindelys
elevator, hvilket vil indebære flere ugers
nedlukning. Dernæst står elevatoren i
Gl. Lindely for tur.
Beboerne på 4. sal vil slet ikke have
elevatoradgang i forbindelse med
renovering af Gl. Lindelys elevator. Vi
er dog blevet stillet i udsigt, at dén i Ny
Lindely vil være operationsdygtig nogle
timer hver dag under sin renovering.

ØKONOMI
Der foreligger endnu ikke endeligt
godkendt årsregnskab for 2018
fra Gentofte kommune, men Pia
Thøgersen har fået mundtlig besked
om, at regnskabet er i balance, og alt
ser godt ud.

VÆRDIGHEDSPOLITIK
Mona spurgte ind til personale
situationen, og Pia kunne fortælle, at
den fungerer rigtigt godt.

PLANER FOR 2019
Medicinrummene bliver renoveret.
Den planlagte installering af nyt
køkken i Caféen har fundet sted.
Det toårige Affectumforløb er i fuld
gang og vil fortsætte indtil ind i 2020.
Nu arbejder personalet med kommu
nikation, hvor de bl.a. under vises i
‘Den Svære Samtale’ – om at forebygge
misforståelser og konflikter.
Forårsfesten den 9. april holdes i år
lidt tidligere end ellers, så den ikke
falder for tæt på Stiftelsens andre store
arrangementer i april, som Central
køkkenet også skal levere mad til.

05 Orientering om aktiviteter
v/ Else Marie Mikkelsen
Der havde været flere succesrige, store
arrangementer i Caféen i marts: Fastelavnsfest samt to fællesspisninger, der
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afholdt den 2. APRIL 2019

fra møde i Beboer- og Pårørenderådet 2. april 2019
var fordelt på hhv. en dame– og en
herrefrokost.

Seniorrådet’ som et nyt fast punkt på
dagsordenen. Dette blev besluttet.

Der havde været Mandeloge-udflugt
til Fredensborg Slotskirke, og Aase
havde haft beboere på flere småture
bl.a. er Café Dalle Valle populær. Hun
ville som noget nyt vil prøve at have
to personaler fra etagerne med på
‘oplæring’, så de i fremtiden selv kan
tage beboere afsted på lignende små
ture.

Knud Jørgensen spurgte om tilmelding
til Omsorgstandplejen: Dette sker ved
henvendelse til afdelingspersonalet.

Aase og to frivillige holder samvær i
Caféen påskelørdag. Aase vil i foråret
også arrangere Anemone-ture.
Fællesspisningerne i april vil foregå som
påskefrokoster.
Torsdag den 9. maj er der Lindely
Forårsmarked i Caféen.
Sommerens ture er allerede under
planlægning, herunder sommerferien
på Smidstrup Strand

06 Bordet rundt
Jytte spurgte ind til muligheden for
strygning af skjorter. Strygning
indgår ikke i Lindelys vaskeservice,
men både Mona og Gitte Tofte havde
gode erfaringer med lokale renserier,
der tilbyder strygning til en rimelig pris.
Både Charlotte og Else Marie udtrykte
glæde over at deltage i Affectumkurset.
Mona gav stor ros til Else Marie for
hendes store indsats.
Mona udtrykte atter sin utilfredshed ifm. godkendelsen af referat fra
foregående møde. Referenten fik tale
tid og foreslog, at referenten fremover
sørger for den indledende kommunikation ifm. godkendelsen. Dette
blev besluttet.
Pia fandt det formålstjentligt, at man
lærte Seniorrådets virke bedre at
kende, og foreslog ‘Orientering fra

Gitte fandt, at maden på Lindey er
god, men at det altid er vigtigt med
feed-back fra beboerne og glædede sig
derfor til madmødet.
Mona ønskede for alle plejehjem at
have et centralkøkken tilknyttet, hvor
fra de kunne få god og frisklavet mad.
Knud klagede over kartofler med
‘øjne’. Henning Strøm roste personalet
på Lindely for deres store indsats.
Charlotte spurgte til lørdags-drinks.
Pia og Else Marie kunne fortælle, at
dette succesrige tiltag naturligvis
fortsætter.
Knud efterlyste halvtag på P-pladsen.
Pia kunne fortælle, at det er under
behandling i Ny Lindelys bestyrelse.
Pia fortalte, at Stiftelsens Julemarked
2018 havde været en stor succes, og
at der også i 2019 ville blive afholdt
Julemarked – og efter akkurat samme
koncept. En del af opsparingen fra
dette og andre markeder vil Lindely
anvende til indkøb af fest-porcelæn.
Børge Jørgensen var ikke glad for vejhullerne op til Lindely. Pia fortalte, at
det er en privat vej, og at hun vil tage
problemet op med Søren Bønløkke,
Stiftelsens direktør.
Knud efterlyste, at der blev taget blodtryk ifm. med den månedlige vejning.
Blodtryk bliver dog kun taget, hvis der
er indikationer herfor.

07 Klippekort
Pia vil holde et godt øje med, at de
kommunale midler til en ekstra ugentlig halv time til personlig støtte stadig
bruges til formålet, selvom pengene nu

er overgået fra pulje til bloktilskud. At
der ikke længere skal bruges kostbar tid
på afrapportering til kommunen var
dog kærkomment.

08 Brandsikring
Gl. Lindely har i modsætning til Ny
Lindey ikke sprinklere installeret,
men vi er under jævnlige tilsyn fra
Brandvæsnet, som ikke finder grund til
anmærkninger.
Personalet udfører ligeledes jævnligt
brandøvelser, hvortil der er mødepligt,
ligesom der er solide branddøre samt
en direkte linje til brandstationen.

09 Temaaften for beboere,
pårørende og personale
Tirsdag 4. maj kl. 17 er der temaaften
om musikterapi i ældreplejen.

10 Nye medlemmer af rådet
Henrik Bo Andersen, pårørende til
bolig 306, er indtrådt i rådet.

11 Det anmeldte tilsyn fra
Gentofte kommune
Det kommunale tilsyn finder sted
mandag den 28. oktober, hvorfor
rådsmødet den 5. november flyttes til
denne dato.

12 Eventuelt
Jytte fortalte, det havde vært skønt at se
Jesper, ansat på 2. sal, sidde i Caféen en
eftermiddag med 30 flasker neglelak og
holde neglesalon for beboerne.

13 De næste møder i 2019
7. maj · 3. september ·
28. oktober · 3. december.
Alle møder afholdes kl. 15.
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REFERAT

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. Lindely, er kaffevognen i en vis afstand 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

• 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

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 kønsbalance 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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Side 1 9
afholdt den 7. MAJ 2019

fra møde i Beboer- og Pårørenderådet 2. 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 rytmeinstrumenter, 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 gymnasieelever

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 havde
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 Bønløkke,
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
genoptræning samt undervisning af
personalet heri.

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

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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REFERAT
TIL STEDE:
Jytte M. Rekling
Formand for rådet;
pårørende til bolig 229

Og hver gang lægger hun vægt på at
fortælle, hvordan der er aktiviter hver
dag i Caféen, om ture, om kirken og om
den helt specielle ånd på Sankt Lukas.

Børge Jørgensen
Næstformand;
pårørende til bolig 303

04 Orientering v/ viceforstander
Karin Anker

Henning Strøm
Beboer, bolig 23
Gitte Tofte
Beboer, bolig 325
Knud Jørgensen
Beboer, bolig 326
Charlotte Henriksen
Personalerepræsentant
Else Marie Mikkelsen
Beskæftigelsesansvarlig
Karin Anker
Viceforstander
FRAVÆRENDE:
Pia Thøgersen
Forstander
Mona Gøthler
Seniorrådsrepræsentant
REFERENT: Ane Djørup

01 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

02 Valg af referent
Ane Djørup blev valgt til referent.

03 Nyt fra formand Jytte Rekling
Pårørende til eventuelle nyindflyttere
ringer ofte til Jytte for at høre, om hun
kan anbefale Lindely. Dét kan hun!
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Pia Thøgersens sygemelding
Pia Thøgersens sygdom har desværre
vist sig at være mere alvorlig end først
antaget, hvorfor hendes sygemelding
er forlænget med mindst 6 måneder.
Qua viceforstander varetager Karin
for nuværende den daglige ledelse,
men hun måtte skuffe Henning Strøm
og fortælle, at hun ikke ligesom Pia
hver dag kan komme forbi med post
og aviser.
Hun skal dog nok komme rundt og
hilse på en gang i mellem. Og døren til
hendes kontor på 2. sal er altid åben,
så man er altid velkommen dér.
Idet posten som leder af Lindely
ikke blot indebærer den daglige
drift, men også nye tiltag, er hun og
Søren Bønløkke, Stiftelsens direktør,
i gang med at planlægge den videre
fremfærd.
Søren Bønløkke har desværre meddelt,
at han går på pension i begyndelsen af
næste år.

Ekstraordinært brandtilsyn
Det handler om sikkerhed! Der har
været ekstraordinært brandtilsyn, hvor
det blev indskærpet, at branddøre skal
holdes lukket.
Vi fik ved dette besøg en bøde på
10.000 kr., idet der var placeret en kile
i en dør. Dette må man ikke, så hvis
6. årgang nr. 10

man opdager en kile, skal den straks
fjernes og afleveres til Karin.
Vi afventer besked fra Gentofte
kommune og deres rådgivere, om
hvad der skal foretages af yderligere
brandsikkerhed på Gl. Lindely.
Beredskabsplan foreligger, og der
er naturligvis jævnlige brandøvelser
for personalet, som således er vel
uddannede i bl.a. evakuering.

Hård sommer
Sommermånederne trækker tænder
ud hvert år på grund af ferie og mange
afløsere. Men i år har det været ekstra
hårdt, for der har været usædvanligt
mange sygemeldinger og afbud – og
afløsere, der end ikke er mødt op …

05 Orientering om aktiviteter
v/ Else Marie Mikkelsen
Aase og Susanna holdt skansen i
Caféen, da Else Marie var fraværende i
en periode på ca. to måneder hen over
sommeren.
Der har været mange ture med Søren
og Erik som frivillige chauffører, og
personalerne på etagerne er også blevet
dygtige til selv at tage beboere på tur.
Der har været småture til Refugium
Smidstrup Strand samt også den
årlige sommerferie. Man skal være
selvhjulpen for at komme med til
Smidstrup.
Vi har været så heldige at få et stort
antal fribilletter til Zoologisk Have
via Nanna Konnild, der bor på 2. sal, og
har været afsted i både maj og august.
Vi har stadig nogle billetter tilbage til
endnu en tur i løbet af efteråret.

OKTOBER 2019
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af møde i Beboer- og Pårørenderådet · 3. september 2019
Der har været flere iseftermiddage
i Caféen hen over sommeren samt
grillfrokost hver fredag fordelt på
etager. Knud Jørgensen efterlyste, at
der til grillfrokoster i fremtiden blev
serveret andet end pølser, f.eks.
kylling, hvilket Else Marie vil tage ad
notam.
Knud spurgte desuden, om man kunne
låne grillen: aktivitetslokalerne incl.
grill kan lånes vederlagsfrit efter
arbejdstid. Man er selv ansvarlig for
oprydning og opvask etc. efter brug.
Lørdag den 31. august fejrede Stiftelsen
Diakoniens Dag. Det var en dejlig dag,
hvor frivillige bl.a. gjorde hovedrent i
Lysthuset og holdt velbesøgt neglesalon
i Caféen. Sådanne arbejdsdage vil
Stiftelsen i fremtiden arrangere to
gange om året.
Torsdag den 19. september holder
Lindely Høstfest, som altid med god
mad, godt selskab og levende musik.
Mandag den 23. september bliver
der om eftermiddagen i Caféen solgt
Huskekager til fordel for Alzheimer
foreningens landsindsamling.
Vi går et travlt og godt efterår i møde
– bl.a. med æbleture til Frydenlund
Frugtplantage og forberedelser til
Julemarkedet. Søster Martha er
allerede i gang med hyben og bær.
Vi tager også til Gentofte Rådhusdage,
hvor vi plejer at reservere knap 20
pladser.

06 Bordet rundt
Jytte savnede noten ved Sørens seng,
om at hans hovedgærde skal være
hævet – det glemmes desværre for ofte.
OKTOBER 2019

Karin fortalte i den forbindelse, at
Philip, den nyansatte fysioterapeut,
er i gang med at lave forflytnings
vejledninger til personalet.
Jytte efterlyste lysmanchetter i de fine
juledekorationer, som hun køber til
Julemarkedet, for som de laves nu, kan
hun ikke skifte lysene, når de er brændt
ned. Det tog Else Marie til efterretning.
Gitte Tofte fortalte, at der til en
bridgeaften måtte aflyses et bord,
da der ikke var personale til at lægge
to af kortspillerne i seng. Karin vil
indskærpe, at der altid skal være fuld
bemanding hele aftenen, så det ikke
sker igen.
Gitte orienterede desuden om, at
bridge er flyttet til torsdage kl. 19, og
at man på 3. sal hver dag stadig skriver
madkommentarer, som afleveres til
køkkenchef Lene Bøhme.
Henning savnede blødkogte æg til
morgenmad. Charlotte Henriksen vil
undersøge æg-situationen.
Børge Jørgensen mente, at brade
pandekagerne om eftermiddagen er
for bastante, hvilket alle var enige i.
Karin vil konferere med Lene Bøhme
om en bedre løsning.
Charlotte fandt det utilstrækkeligt,
at Centralkøkkenet blot havde sendt et
par små flutes over, da deres ovn var
nede. Hun opfordrede til, at der ved
eventuelle fremtidige nedbrud bliver
leveret et par pakker almindeligt
butiksindkøbt toastbrød til hver etage
i stedet.
Men alle var ellers enige om, at det
hjemmebagte brød er dejligt. Der var
ligeledes generel enighed om, at maden

6. årgang nr.10

på Lindely er god, men Knud synes
dog, den er bedre på Holmegården!
Knud klagede over de mange hvepse i
sin bolig, hvortil Karin kunne fortælle,
at murhvepse er et årligt tilbage
vendende problem, og at hun vil tage
fat i serviceleder Kim Weiergang med
henblik på en løsning af problemet.

7

Eventuelt

Gennem årene har Lindely haft stor
glæde af at have srilankanske læger
tilknyttet, først som frivillige, siden
som ansatte plejere. De har alle været
dygtige, flittige og sympatiske, og efter
at de på Lindely også blev dygtige til
dansk, har de nu alle fået regulær
ansættelse som læger rundt om i
landet.
Desværre betyder stramninger i lov
givningen, at sådanne højtuddannede
og kompetente flygtninge ikke længere
må udføre hverken frivilligt eller
lønnet arbejde, før de er bevilget både
opholds- og arbejdstilladelse.
Charlotte og bordet kommenterede
atter, at det havde været en hård
sommer i år, hvilket Karin var enig
i. »Men vi prøver altid at gøre det
bedre.«

8

De næste møder i 2019

Mandag 28. oktober kl. 15
Mødet afholdes i forbindelse med
Gentofte kommunes anmeldte tilsyn.
Tema herfor er endnu ikke fastlagt.

Tirsdag 3. december kl. 15
Karin vil komme med forslag til
mødedatoer i det nye år.
UNDER LINDEN
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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

MARTS 2019
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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
MARTS 2019

den 4. FEBRUAR
S i d e2020
23

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 opvaskepersonale 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

UNDER LINDEN
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Møde i Beboerog Pårørenderådet
9. september 2020
TIL STEDE:
Jytte M. Rekling
Afgående formand for rådet
Børge Jørgensen
Afgående næstformand
Henning Strøm
Beboer, bolig 23
Ib Jensen
Beboer, bolig 208
Knud Jørgensen
Beboer, bolig 326
Malene Block
Pårørende til bolig 26
Charlotte Henriksen
Personalerepræsentant
Else Marie Mikkelsen
Beskæftigelsesansvarlig
Tine Nørrekær Sahlholt
Forstander
Tina Norrby
Afdelingsleder/stedfortrædende
Mona Gøthler
Seniorrådsrepræsentant
REFERENT: Ane Djørup
I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNE burde
der have været afholdt valg til Beboerog Pårørenderådet i foråret, men pga.
af coronakrisen har valget endnu ikke
fundet sted. Dette faktum afspejlede sig
således i både rådets sammensætning og
i dagsordenen, idet begge ikke levede
op til formalia.

BPR-valg · Kompendium
Der bliver afholdt BPR-valg senest
medio oktober og med valgindkaldelse
senest ultimo september eller primo
oktober, i tide til næste ordinære møde
tirsdag den 3. november 2020.
Til orientering for eventuelle kandi
dater og andre interesserede vil der
OKTOBER 2020

REFERAT
på hjemmesiden kunne tilgås et BPRKompendium, med standardvedtægter og
forretningsorden samt referater tilbage
fra juni 2018.

01 Godkendelse af dagsorden
Efter en kort præsentationsrunde blev
dagsordenen godkendt.

02 Valg af referent
Ane Djørup blev valgt til referent.

03 Tak til afgående medlemmer
Forstander Tine Nørrekær Sahlholt
takkede formand Jytte Rekling og
næstformand Børge Jørgensen, der
begge er trådt ud af rådet, for deres
store indsats.

04 Velkomst af nye medlemmer
Dette punkt udgik, idet der allerede
havde været en præsentationsrunde.

05 Valg af ny formand
Dette punkt udgik. Konstituering finder
sted ved første ordinære møde i det
nyvalgte råd den 3. november.

06 Siden sidst – et halvt år med
corona v/ forstander Tine
Forstander Tine kunne ikke sige,
hvorvidt det faktum, at vi kke har fået
corona indenfor på Lindely, er fordi vi som
en kristen stiftelse har en ‘god kontakt
opad’; er heldige – eller dygtige. Det er
nok en kombination.
Alle nye borgere, der visiteres til
Lindely fra fx Tranehaven, hospitaler,
hjemmefra etc., bliver corona-testet dér
eller af egen læge, inden de ankommer til
7. årgang nr. 10

os i plejebolig eller på aflastning.

07 Status på personalesiden
v/ forstander Tine
Corona koster på økonomien, og det

handler især om udgifter i forbindelse
med sygefravær. Der er således et langt
højere sygefravær end sædvanligt,
særligt blandt medarbejdere i øget
risiko, hvorfor vi også fremover forventer
et stigende og øget fravær pga. test for
corona.
Medarbejdere, beboere og pårørende
må derfor desværre ruste sig til, at der
kommer til at være flere vikarer.
De næsten daglige, lange og meget
detaljerede mails fra kommune og
sundhedsmyndigheder med coronaforholdsregler bliver læst, handlet på og
videreformidlet af ledergruppen. Men
det er og bliver afstand, god håndhygiejne
og brug af visir af både medarbejdere og
pårørende på besøg, der er alfa & omega
for at opretholde Lindely som coronafri.
Med henblik på at skabe en mere
overskuelig og hensigtsmæssig organisering samt ‘gøre kolde hænder varme’
har der fundet en omstrukturering sted,
hvor man har måttet sige farvel til to
mellemledere.

08 Hvad har vi i pipeline?
v/ forstander Tine
Styrelsen for Patientsikkerhed fører
årligt tilsyn med 10 pct. af alle relevante
enheder i ældreområdet, det såkaldte
Ældretilsyn.
Tilsynet skal hjælpe kommunerne
med at sikre den fornødne kvalitet i den
personlige hjælp, omsorg og pleje til de
ældre, og Styrelsen udvælger enhederne
på baggrund af en risikovurdering og
stikprøver.
fortsættes næste side

UNDER LINDEN
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2. marts 2020 afholdtes varslet
Ældretilsyn på Lindely, og Styrelsen for

Patientsikkerhed har efter tilsynsbesøget
vurderet, at Lindely indplaceres i kate
gorien: Mindre problemer af betydning
for den fornødne kvalitet.
Tilsynsrapporten kan lånes til gennem
syn hos forstander Tine eller hentes på
Lindelys hjemmeside.

Idet vores kerneopgave jo netop er at
sørge for personlig hjælp, omsorg, pleje
og, særligt, HJEMLIGHED for beboerne,
er der skruet op for arbejdet med at
fjerne de mindre problemer nævnt i
rapporten.
Styrelsen har modtaget og godkendt
vores handleplan, og det handler bl.a. om,
at hver eneste medarbejder skal tage et
større personligt ansvar.
Vi arbejder således henimod, at hver
individuelle beboer nu får tilknyttet en
fast kontaktperson, der skal skabe sig et
indgående kendskab til beboeren, incl.
livshistorien, den habituelle status og
plejebehovet.
Vi afventer besøg af Arbejdstilsynet,
der bl.a fokuserer på medarbejdernes
psykiske og fysiske arbejdsmiljø, samt
det uanmeldte kommunale tilsyn,
som Gentofte Kommune foretager af
kommunens plejeboliger, og som minder
meget om Ældretilsynet.

09 Orientering om Aktiviteter
v/ Else Marie Mikkelsen
Mens én Cafémedarbejder leder
formiddagens velbesøgte Musik &
Bevægelse, sørger en anden for at
aktivere ikke-deltagende beboere,
f.eks. oppe på etagerne eller ved at tage
mindre grupper med på spadsereture
i parken etc. Der føres protokol over,
hvilke beboere, der er blevet aktiveret
hvordan i løbet af ugen, for princippet
er, at alle beboere tilbydes regelmæssig
aktivering i en eller anden form.
De frivillige har længe været savnet,
men er nu så småt begyndt at komme i
gang igen – og er naturligvis behørigt
skolede i at holde høj hygiejne. Også de
frivillige højtlæsere, IngeLise og Jenina,
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har været savnet, men heldigvis har Café
medarbejder Edith kunnet tage over og
har læst op. Ligesom hun også er fast
quizmaster ved de populære quizzer udi
almen viden.
Kor- og Fællessang om eftermiddagen
er også meget populært – og da Edith
syntes, der ‘gik for meget Jeppe Aakjær i
den’, arrangerede hun med stor succes en
fællessang med Shu·bi·dua-sange.
Vi vil gerne kunne vise film og TVudsendelser fra diverse streamingtjenester, men internettet fungerer ikke
optimalt nede i kælderen.
Forstander Tine vil tjekke med Tom fra
Bygningsservice, både om bedre internet

og om hvilke abonnements-pakker, vi har
hos YouSee.
Vi afholder atter gudstjeneste i Caféen
hver 1. og 3. tirsdag i måneden, men der er
pga. kravet om at holde afstand desværre
ikke plads til os ovre i Kirken til højmesse
om søndagen.
Else Marie har holdt flere foredrag og
har fortalt/vil fortælle om bl.a. Karen
Blixen og Astrid Lindgren. Edith har
været på en spændende byvandring i
København og planlægger at holde et
billedforedrag herom.
Når aktiviteterne til tider begynder
allerede kl. 13, er det iflg. personale
repræsentant Charlotte Henriksen svært
både at nå at servere frokosten og få
beboerne ned i Caféen i god tid.
Charlotte og Else Marie vil fremover
koordinere med Centralkøkkenet, så der
til frokost på sådanne dage bliver serveret
sandwiches.
Vi har måttet coronaaflyse vore
markedsdage, men har fra medio august
til medio september haft en mindre
Dagsmarked i Caféen på hverdage
fra 1015.30 i stedet. Det har vist sig
meget populært hos mange beboere,
der har holdt af at ‘smutte på indkøb’.
Omsætningen var på godt 6.000 kr.,
hvilket dog kun er knap en trejdedel,
af hvad vi plejer til vore traditionelle
markeder …
Vi afholder udendørs HUSKEDAGCafé onsdag den 16. september med
‘dørsalg’ af hjemmebagte Huskekager,
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hvor indtjeningen går til Alzheimer
foreningen.
Ekstra ‘aften-forkælelse’ af beboerne
torsdag til søndag er sat i system: Chips ·
Is · Lørdagsdrink · Slik.
Vi har fået lavet nye, vaskbare
spisestykker af stof i stedet for de yderst
ucharmerende engangs i plastic.

10 Aarhus-videoerne
v/ forstander Tine
De skrækkelige scener i TV2’s meget
omtalte dokumentar, som skildrer den
forråelse, der hersker på visse af landets
plejehjem, er på ingen måde standard i
dansk ældrepleje. Heldigvis.
Men det skader aldrig at drøfte proble
matikken, således at lignende uhyr
ligheder aldrig finder sted på Lindely,
så der har været ’walkin’ undervisning
i og debat om etik hver eftermiddag for
medarbejderne.
Man skal som pårørende ikke have
dårlig samvittighed eller frygte, ‘man
selv er forrået’, hvis ikke man evner
at bistå en dement beboer, man ikke
kender, i fald denne beder én om hjælp.
Det er personalets ansvar, så gå altid til
personalet.

11 Bordet rundt
Man drøftede problematikken ved,
at somatiske og demente borgere bor
sammen. Seniorrådsrepræsentant Mona
Gøthler erindrede om, at det ikke er op
til de enkelte plejehjem, men en politisk
beslutning. Man talte i den forbindelse
om at arrangere temaaftner og oprette
pårørendegrupper om demens, hvilket
ledelsen vil arbejde videre med.
Mona orienterede om, at de ellers
så populære Rådhusdage i oktober er
corona-aflyst, samt fortalte, at den seneste
udgave af Gentofte Kommunes pjece om
værdighedspolitik er udkommet. Der er
i år tilføjet et punkt om ensomhed, og
pjecen kan downloades på gentofte.dk
Beboerrepræsentant Knud Jørgensen
efterlyste endnu en gang, at terrænet
omkring Lindely bliver gjort mere
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kørestolsvenligt. Denne problematik hører
dog ikke under BPR, men under Ny Lindelys

bestyrelse og afdelingsbestyrelserne.
Terrassen kunne også gøres bedre, mente
Knud, hvilket forstander Tine var enig i.
Der arbejdes på det allerede, bl.a. med at få
opstillet flere bænke.
Knud savnede også flere madmøder, hvortil
afdelingsleder Tina Norrby replicerede, at ved
det seneste møde var kun 23 beboere mødt op.
Referenten foreslog, at fremtidige indkaldelser
bliver sendt til hende på mail, så de også kan
sendes ud på pårørende-mailinglisten.
Både Jytte og Else Marie savnede festerne,
som jo giver de pårørende så god en mulighed
for at lære hinanden at kende på kryds og
tværs.
Mona nævnte, at hun har modtaget
henvendelser fra pårørende, der mente, prisen
for at komme til fest var for høj. Else Marie
fortalte, at 250 kr. er, hvad Lindely betaler
hos Centralkøkkenet, og forstander Tine
erindrede desuden om, at prisen inkluderer
tre retter samt vin ad libitum. Evt. reduceret
pris for børn ville være umuligt at administrere.
Pårørende Malene Block spurgte ind til
omsorgstandplejen:
Omsorgstandplejen er et tilbud fra Gentofte
kommune og omfatter regelmæssige under
søgelser 12 gange om året af tænder og proteser.
Undersøgelser eller behandling finder sted i
boligen eller evt. på tandklinik; en sådan findes
på Rygårdscenteret, i kort afstand fra Lindely
og med gode elevatorforhold. Prisen er ca. 45
kr. om måneden, og tilmelding foretages hos
personalet på afdelingen.

Malene udtrykte desuden stor taknemme
lighed til Caféens medarbejdere for deres
fantastiske diakoni.

12 Evt.
Der var intet under dette punkt.

13 Næste møde
Næste BPRmøde finder sted tirsdag den
3. november kl. 15 i Caféens køkken. Det
nyvalgte råd vil konstituere sig, ligesom
forstander Tine kommer med forslag til næste
års mødedatoer.
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