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Konstituerende møde i Beboer- og Pårørenderåd, Hvalsø Ældrecenter 

Dato: 18.05.21 kl. 17.00 – 19.00 

Sted: Dagcenteret Hvalsø Ældrecenter. 

Der vil være smørrebrød, vand og kaffe til mødet. 

Afbud: Elin B. Jensen, Tina Mertens, Bjarne Bang Christensen 

Beboer repræsentanter, 

i alt 4 

Navn Bolig 

Elin B. Jensen Bøgely 14 

Henry Pedersen Blomsterhaven 14 

  

  

Familie repræsentanter,  

I alt 4 

Navn Familie til 

Tina Mertens Datter til Ulrich Mertens, Blomsterhaven 6 

Nina Sahl Ægtefælle til Ole Sahl, Kløverhuset 

Jørgen Madsen Ægtefælle til Merete Madsen, Kløverhuset  

  

Netværket Bjarne Bang Christensen Ældrerådet 

Jytte Benning Frivillig 

Fra Hvalsø Ældrecenter Navn Repræsentant for 

Margit Mikkelsen Medarbejdergruppen 

Jeanette Rosenberg Køkkenet 

Ledelsen Britt N. Pedersen Teamleder 

Charlotte Kock Petersen Plejehjemsleder (sekretærfunktion) 

 

Dagsorden: 

1. Nuværende formand Nina Sahl byder velkommen, præsentationsrunde og 

gennemgår dagsorden 

Nina bød velkommen og derefter var der præsentationsrunde.  

 

2. Nuværende formand giver en status på arbejdet i beboer pårørenderådet det sidste 

år 

Nina fortalte om, hvad der har foregået i 2020, som mest var præget af Corona, et aflyst 

møde i december og en budgethøring, som kan virke tung. Nina fortalte, at der havde været 

et fælles møde, der blev afholdt på Bøgebakken, hvor Lene Miller (daværende centerchef i 

Center for Velfærd & Omsorg) fortalte om en kommende organisering på vores plejecentre 

med en plejecenterleder på hvert center. 

 

3. Valg til formandspost og næstformandspost 

Nina blev valgt til formandsposten.  
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Der blev ikke valgt nogen til næstformandsposten, og det blev besluttet, at Charlotte spørger 

Tina, om hun vil stille op til næstformandsposten. 

 

4. Gennemgang af vedtægter og formålet med beboer pårørenderådet v. 

plejecenterleder 

Charlotte gennemgik vedtægterne og formålet med beboerpårørenderådets arbejde, i 

hovedtræk. 

 

5. Gennemgå årets møder og aftale fast dagsorden 

Forslag til fast dagsorden vedhæftet som bilag 

• Dialogmødet med politikkerne: Dato er ikke planlagt på nuværende tidspunkt. 

(Efterskrift: Det bliver som aftalt på formandsmødet i marts et møde i efteråret – 

dato følger). 

• I juni måned skal der laves høringssvar på kommende buget, som sendes ud på 

mail. 

• Ordinært møde i september, med 2. høringssvar på kommende buget.  

• Åbent hus i december måned skal planlægges til efteråret. De frivillige vil gerne 

bidrage. 

• Forslaget med den faste dagsorden blev vedtaget. Punkter til dagsorden skal Nina 

eller Charlotte have 14 dage før mødet.  

 

6. Status på tiltag i køkkenet 

Jeanette Rosenberg fortalt, at hun er delt i sin ansættelse. Jeanette arbejder også på 

Ammershøjparken Ældrecenter og på Bøgebakken.  

Jeanette hjælper med menuplaner, ernæringen og at overholde økonomien i forhold til 

indkøb. 75% er målet, at vi i kommunen kommer op på i økologi. Lige nu er vi på 71% i 

denne her måned på Hvalsø Ældrecenter 

Ældrecentret foreslår en drøftelse i rådet om, hvorvidt der skal serveres øl og vin på alle 

ugens 7 dage eller kun til weekenden og ved fester/ hygge arrangementer. Som beboer kan 

man til en hver tid drikke og spise alt det, man vil. Drøftelsen går på, hvad der skal 

finansieres af den fælles servicekasse. Der er to forhold, som gør at dette emne bringes op: 

dels de nye anbefalinger fra kostrådet, der peger i retning af 1 genstand / uge til ældre, og 

dels at kostkassens økonomi allerede nu peget på et overforbrug.  

Livlig debat med meget forskellige holdninger. Det blev besluttet, at Charlotte laver et 

oplæg i husavisen og opfordre til at meningstilkendegive til Nina eller Charlotte, så rådet 

kan arbejde videre med forslaget til september mødet. 

 

7. Status på økonomi og normering 

Der har været et overforbrug på alle tre plejecentre i 2020 (drift af bygninger og lønninger) 

som politisk er eftergivet, undtagelsesvis.  

Hvalsø er en anelse udfordret på økonomi aktuelt på såvel løn som bygning. Vi har ledige 

stillinger, der ser svære at få besat, og det betyder indimellem dyre vikarløsninger. 

Regeringen har givet penge til alle offentlige bosteder: ”Oplevelsespulje ”, der skal bruges på 

at købe kultur oplevelser. Hvalsø får omkring 50.000 kr. Hvalsø fylder 70 år i år og forslaget  
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er, at pengene bruges til en særlig god oplevelse til dette arrangement. Vi vil fejre 

fødselsdagen som en sensommerfest – i håbet om at Corona tillader det. 

 

8. Status på servicepakkerne – økonomi 

Servicepakkerne er delt på en servicepakke for kost og en for rengøring. Kommunen er snart 

klar med en læsevenlig budgetopfølgning på disse to pakker. Forude for mødet har 

økonomikonsulent kunne fortælle, at der er et lille overskud på rengøringskassen og et 

begyndende overforbrug på kostkassen. 

Plejehjemmet foreslår, at der indkøbes en lille rullevogn til hvert badeværelse fra 

servicekassen (rengøring). Den skal stå på badeværelset for at samle wc rens, vaskepulver, 

svampe m.m., som lige nu står løst omkring og gør rengøringsopgaven svær.  

Det er ikke en god ide for Kløverhuset.  

Det besluttes at indkøbe 32 vogne til Centerhuset, så der er til alle boliger. Det bliver 

frivilligt, om man vil have rullevognen, men det anbefales kraftigt af hensyn til rengøringen. 

 

9. Frivillige og aktiviteter 

Nu må frivillige komme ind på vores center og lave aktiviteter.  

Aktivitetslisten i husavisen bliver opdateret. 

 

10. Coronastatus 

Vi er fortsat uden Corona tilfælde på Hvalsø. Der er åbnet op for at familier igen kan være i 

fællesrum. 

Vi afventer en kommunal vejledning på de sidste opdateringer fra Styrelsen for 

Patientsikkerhed omkring brug af masker og tests, når man er vaccineret. 

 

11. Næste møde med det politiske udvalg og budgethøringsprocessen 

Budget materiale udsendes i juni. 

Møde med det politiske udvalg planlægges til efteråret, og dato følger. 

Dato for september møde følger inden sommerferien. 

 

12. Evt.  

Charlotte fortalt om, at det årlige uanmeldte tilsyn er på vej på plejecentrene i denne tid.  

 

Nina gentog sit forslag om medarbejderoversigt, hvor man kan se, hvem der er på arbejde 

den på gældende dag ved indgang. Britt fortalte, at det var blevet besluttet, men man var 

ikke sikker på placeringen af tavlerne. Nina foreslog hovedindgang. Vi vil gerne arbejde 

videre med ideen om en tavle. 

 

Referat har været til kommentering til rådets medlemmer. 

 


