
 

Dagsorden/referat, Beboer – og Pårørenderåd kl.: 16.00-18.00 Sted: Hvalsø 
Dato: d. 9. mar. 2020 

 

1. Kvartalsmøde 

Medlemmer af rådet: Dan Andersen (Konstitueret formand, beboer – Blomsterhaven), Jytte Rosenkrans (Pårørende – Bir-
kely), Tina Mertens (Pårørende til Ulrik – Blomsterhaven), Jørgen Madsen (Pårørende – Kløverhuset), Bente Brun (Beboer 

– Blomsterhaven), Paul Toxdorf (Beboer – Bøgely), Nina Sahl (Pårørende – Kløverhuset), Jytte Benning (Frivillig), Bjarne 
Bang Christensen (Repræsentant for Ældrerådet), Margit Mikkelsen (Medarbejderrepræsentant), Jeanette Rosenberg 

(Medarbejderrepræsentant – køkken), Tine Brink (Teamleder), Britt Petersen (Teamleder) og Charlotte Thygesen (Pleje-
centerleder).  

Afbud: Bjarne Bang Christensen og Margit Mikkelsen  

Mødeleder: Charlotte Thygesen 

Referent: Anja Steinmejer 

 Orientering og drøftelse Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden og 

referatet fra sidste møde 

1.a Valg af ny formand 

 

 

Den tidligere formand er aftrådt, og 
der skal vælges en ny.  

Dagsorden og referat godkendes. 

 

Nina Sahl vælges som formand. 

 

2. Velkommen til Tine Brink, ny 
teamleder på Hvalsø Ældrecenter 

Tine Brink er sygeplejerske og 
har diplomuddannelse i ledelse. Ti-

ne har som sygesygeplejerske klinisk 

 



erfaring fra almen medicinsk speciale, 
akut modtagelse og skadestue, specia-

le i hjertesygedomme og 
fra hjemmesygeplejen og psykiatrien. 

Siden 2014 har Tine beskæftiget sig 
med ledelse og udvikling fra både sy-

gehusområdet, kommunal hjemmeple-
je og plejecenter. Senets har Tine væ-

ret ansat som chefkonsulent 
hos Type2Dialog og har i denne stilling 

erfaring med analyse af arbejdsgange i 

hjemmepleje og hjemmesygepleje 
samt på plejecentre. Tine har herigen-

nem opnået erfaring i projektledelse af 
udviklings- og implementeringsopga-

ver. 

Senest har Tine boet to år i Indonesien 

med sin mand og børn.   

3. Status på byggeriet i Ammershøj Siden sidste møde er byggeprojektet 

sendt i udbud, og disse kommer tilba-
ge fredag d. 6/3. Herfra skal der tages 

stilling til, hvilket tilbud man vil gå 

med.  

Første spadestik forventes at blive ta-

get i efteråret i 2020.  

 

4. Ny rygepolitik Udkast til ny rygepolitik er sendt i hø-

ring. Høringssvar udarbejdes. 

Rygepolitikken tages til efterretning, og 

der er opbakning til Kommunens politik.  



Der stilles spørgsmål ved, om snus er om-
fattet at den nye rygepolitik? 

Det anbefales, at der udfærdiges en lokal 
procedure, hvor det er tydeligt formuleret, 

hvordan reglerne er både for personale, 
beboere, frivillge og pårørende/gæster.   

5. Floorball v/Anja Steinmejer Siden sidst møde er banderne blevet 

lavet, og vi har indkøbt stave, mål, 
bolde og pionttavle.  

Floorball er starter vi op i februar som en 

aktivitet i et samarbejde mellem plejecen-
tret og dagcentret. 

6. Kunstcaféen – Opsamling v/Anja 
Steinmejer 

Kunstcaféen blev afsluttet i midten af 
januar med en fernisering med et fint 

fremmøde. Det er projekgruppen ople-
velse, at de beboere der deltog, fik no-

get ud af det.  

 

Vi er i projektgruppen i gang med en eva-
luering, som lægger op til en version to, 

hvor vi vil bruge de erfaringer, vi fik fra 
det første forløb. 

7. Cykling Uden Alder v/Anja 

Steinmejer 

Der er i øjeblikket to cykelpiloter med 

tilknytning til Hvalsø Ældrecenter. Dem 
vil vi gerne have nogle flere af. 

 

Tine Brink er blevet oprettet som Tovhol-

der, og vi har, med hjælp fra Bøgebak-
kens Cykelkaptajn, fået lavet noget mate-

riale til uddeling og ophængning, som vi 
håber kan lokke flere piloter til. 

Rådet opfordres til at sprede ordet. 

8. Aktiviteter og samarbejdet med 
frivillige 

Der er et ønske om flere frivlige. 
 

Der stilles forslag til indrykke indlæg om 
behov for flere frivillige både i Husavisen 



Fx skal der stå, hvad man gerne vil 
have en frivillig til at gøre. Hvad er re-

levant, sådan at man opfylder et for-
mål. 

 
Er der forskellige behov fra hus til hus? 

Fx bare at komme og snakke med be-
boerne. Besøgsvenner. At der fremhæ-

ves det fleksible i at være frivillig, og 
at man selv kan bestemme, hvornår 

man vil komme.  

 
Det foreslås, at Skubberne skal op og 

stå igen.  
 

Jytte Benning tilbyder at starte et sto-
le-gymnastik hold op.  

 
Stor ros til musikerne, der kommer i 

husene. 
 

Sansegudstjenesten for også stor ros. 
 

 

og Lokalavisen. ”Efterlysning – Vi mangler 
frivillige”. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jytte Benning foreslår, at man fx kan have 

30 min. i Kløverhuset og 30 min. i Spise-
salen. Det kan også være mere individuelt 

fx i Kløverhuset. Intervallet kan fx være 
hver 14. dag. 

Teamlederne er glade for Jyttes initiativ 
og tilbud, og vil tage fat i Jytte efter mø-

det, så der kan aftales hvornår og hvorle-
des.  

Der gives stor ros til musikerne, der 
kommer i husene samt sansegudstjene-

sten. 
 

9. Emner til årligt dialogmøde med Har vi forslag til emner, som vi gerne 

vil have på dagsordenen til vores årlige 

Forslag: 



USSÆ fællesmøde med Udvalget for Social, 
Sundhed og Ældre. Mødet afholdes i 2. 

kvartal. 

 Økonomisk priotering, fx økologi 

vs. ’varme hænder’.  

Mødet holdes på Bøgebakken grundet 
pladsen. 

Der gives ros til ældrecentrets personale i 
deres måde at hjælpe beboerne på.  

10. Madpolitik i Lejre v/Jeanette Ro-

senberg 

Politikkens betydning for beboerne på 

plejecentrene, herunder målsætninger 
for anvendelse af økologiske madva-

rer:  

Man prøver på Hvalsø Ældrecenter at 

handle råvarer lokalt i det omfang, det 
kan lade sig gøre. Fx får ældrecentret 

æg fra Hegnsholdt.  

Derudover er der fokus på madspild 

samt at nærme sig kommunes mål om 

en økologiprocent på 75. Lige nu er 
økologiprocenten omkring de 65.  

Køkkenets personale er opmærsomme 
på, at skabe nærhed i produktionen og 

de indkøb der gøres. Der tages fx høj-
de for individuelle vaner og præferen-

cer. Det er beboernes mad.  

Mad, ernæring og kostpolitik vil være et 

punkt på beboer- og pårørenderådsmødet 
i 3. kvartal, samt hvad der skal stå i ste-

det for kostregulativer, som nu er nedlagt. 

Der stilles spørgsmål ved den økonomiske 

prioriteringen omkring økologi. Dette er 
tilføjet som et muligt emne for dialogmø-

det med det politiske udvalg, USSÆ. 

Stor ros til køkkenets mad. 

 

11. Status på servicepakker Det tidligere kostkasseregulativ er ikke Flere Råd efterspørger synlighed og afkla-

ring omkring økonomien efter afslutnin-



gældende mere.  

Den tidligere praksis har ikke været i 

overensstemmelse med den nuværen-
de lovgivningen på området, men den 

lever kommunen med servicepakkerne 
op til.  

Servicepakkerne har i 2019 generet et 
overskud, det er dog ikke en forvent-

ning om, at mindreforbruget ikke vil 
fortsætte. Det er skyldes blandt andet, 

at pleje- og ældrecentrene skal have 

endnu mere fokus på at leve op til Lej-
re Kommunes madpolitik. Det er der 

med den nuværende takst råd til.  

Derudover bliver mad til fester og stør-

re arrangementer for beboerne nu be-
talt gennem servicepakken for kost. 

gen på de gamle kostkasser. Særligt bru-
gen/den tiltænkte brug af de opsparede 

midler.  

Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet 

en politisk sag omkring dette. Denne vil 
være udgangspunktet for en orientering, 

som vil blive sendt til Rådet efter den poli-
tiske behandling.  

Der er i år pris- og lønfremskrivning, så 
der vil være en lille stigning på service-

pakkerne. Der udarbejdes information til 

beboere og pårørende om dette. 

12. Evt.   

 


