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Dagsorden/referat, Beboer – og Pårørenderåd kl.: 17.00-19.00 Sted: Bøgebakken 
Dato: d. 25. feb. 2020 

 

1. Kvartalsmøde 

Medlemmer af rådet: Erling Kristensen (Formand, pårørende 1A1), Heidi Hansen (Næstformand, pårørende BB3), 
Johannes Nielsen (Formand for Bøgebakkens Venner og pårørende 1A2), Anne-Marie Veistrup (Pårørende BB3), Jørgen 

Pedersen (Pårørende BB2), Birgitte F. Hansen (Pårørende BB2), Jørgen Boesgaard (Pårørende BB3), Anna-Louise Poulsen 
(Beboer 1A2), Bente Hansen (Frivillig, Bøgebakkens Venner), Jeanette Dæhnfeldt (Repræsentant for Ældrerådet), Sabrina 

Pedersen (Medarbejderrepræsentant), Sanne Pedersen (Medarbejderrepræsentant), Mette Søby (Teamleder), Dorthe 
Madsen (Teamleder) og Charlotte Thygesen (Centerleder)  

Afbud/Fravær: Mette Søby, Jeanette Dæhnfeldt 

Mødeleder: Charlotte Thygesen 

Referent: Anja Steinmejer 

 Orientering og drøftelse Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden og 

referatet fra sidste møde 

 Referat og dagsorden godkendes.  

2. Velkommen til Mette Søby, ny 
teamleder for 1A1, 1A2, 1B3 og 

1B4 

Mette er sygeplejerske og har 
merkonomuddannelse i kommunikation 

og formidling, diplomuddannelse i 
gruppe – og organisationspsykologi 

samt en Kandidat i socialt arbejde.  

 



Side 2 af 5 

 

Mette har erfaring som 
hjemmesygeplejerske, leder på 

plejecenter og leder i hjemmeplejen. 
Mette har i 4 år desuden arbejdet som 

selvstændig forandringsrådgiver. 

Sabrina Lykke Pedersen er 

Centersygeplejerske og 
medarbejderrepræsentant. Hun 

startede 1. juni, men har ikke kunnet 
deltage i Rådets møder før nu. 

3. Ny rygepolitik Udkast til ny rygepolitik er sendt i 

høring. Høringssvar udarbejdes 

Rygepolitikken tages til efterretning, og 

der er opbakning til Kommunens politik.  

Det anbefales, at der udfærdiges en lokal 

procedure, hvor det er tydeligt formuleret, 
hvordan reglerne er både for personale, 

beboere, frivillige og pårørende/gæster. 

4. Renovering af jernbanebro Orientering omkring renoveringen er 
sendt ud til rådet. 

Rådet er fortrøstningsfuldt omkring den 
plan der er fremlagt. 

5. Lågerne i hegnet v/ Anne-Marie 
Veistrup 

Hårde knapper og manglende lys. Nogle af knapperne er hårde end andre. 
Erling Kristensen vil tjekke op på dem, og 

giver besked til Anja Steinmejer, så der 
kan bestilles service på dem. 

Det skal afklares med Service & 
Ejendomme, hvordan man får noget 
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belysningen omkring låsene, så man kan 
se, hvor man skal trykke også i de mørke 

timer.  

6. Floorball v/Anja Steinmejer Siden sidste møde er banderne blevet 

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

Den 3. marts starter vi op med Floorball 

som en aktivitet i et samarbejde mellem 
plejecentret og dagcentret. 

7. Kunstcaféen – Opsamling v/Anja 

Steinmejer 

Kunstcaféen blev afsluttet i midten af 

januar med en fernisering med et fint 
fremmøde. Det er projektgruppen 

oplevelse, at de beboere der deltog, fik 
noget ud af det. Særligt i Hus BB3, 

hvor de ’nye’ huse mødtes, blev der 
skabt en rigtig god stemning omkring 

det.  

Vi er i projektgruppen i gang med en 

evaluering, som lægger op til en 

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

Forslag: Kan der evt. komme nogle 

kreative workshops ud og lave noget på 
centrene? Fx få besøg af et 

porcelænsmalehold. Så de kunne male 
sammen med beboerne? 

8. Emner til årligt dialogmøde med 
USSÆ 

Har vi forslag til emner, som vi gerne 
vil have på dagsordenen til vores årlige 

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

kvartal. 

1. Udligningsreformen, hvad er 

kommunens strategi 

2. Byggerierne – Hvilke 

perspektiver politikerne har på 

det? Hvilke værdier ser 

politikerne i det? Hvad skal det 
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indeholde udover mursten? 

9. Aktiviteter og samarbejdet med        
frivillige 

Der er afholdt møde d. 30. januar, 
hvor der blev lagt en plan for 2020. 

Grundet sparsommelighed og lidt 
billigere underholdning, kan vi lave de 

samme aktiviteter i år som sidste år.  

Fastelavn 2020 har været en succes og 

50% af beboerne deltog. Aldrig før har 
der deltaget så mange. Det kan 

skyldes en god struktur for 
arrangementet i år. Dagcentret og 

plejecentret startede op hver for sig kl. 
10.30 med at spise fastelavnsboller og 

drikker kaffe, og så slog de katten af 

tønden sammen bagefter.  

Denne form for arrangement kræver 

ikke lige så mange frivillig som fælles 
arrangementer for alle husene. 

Hvis der er forslag til nye tiltag eller 
arrangementer er ledergruppen meget 

lydhør.  

Birgitte Hansen fortæller om Krolf, som er 

en udendørs aktivitet og en blanding 
mellem golf og kroket. Birgitte sender 

materialet videre til Anja Steinmejer. 

Jørgen Boesgaard fortæller om indendørs 

bowling. Det vil blive undersøgt, hvad 
sådan et sætte koster.  

Der er delt interesse i Rådet omkring at 
trække nogle af aktiviteterne fra 

aktivitetscentrene i kommunen og den 

slags fællesskaber ind på plejecentrene. 

Dette kan fx tænkes som nogle fælles 

aktiviteter i cafeområdet to gangen om 
måneden, hvilket også kunne styrke 

følelsen af naboskab på tværs husene.  

Johannes Nielsen foreslår at afholde flere 

cafedage. Fx en for de ’nye’ og en for de 
’gamle’ huse hver måned. 

10. Madpolitik i Lejre Politikkens betydning for beboerne på 
plejecentrene, herunder målsætninger 

Dækket under punkt 11. 
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for anvendelse af økologiske madvarer. 

11.  Status på servicepakker Det tidligere kostkasseregulativ er ikke 

gældende mere.  

Den tidligere praksis har ikke været i 

overensstemmelse med den 
nuværende lovgivningen på området, 

men den lever kommunen med 

servicepakkerne op til.  

Servicepakkerne har i 2019 generet et 

overskud, det er dog ikke en 
forventning om, at mindreforbruget 

ikke vil fortsætte. Det er skyldes 
blandt andet, at pleje- og 

ældrecentrene skal have mere fokus 
på at leve op til Lejre Kommunes 

madpolitik. Det er der med den 
nuværende takst råd til.  

Derudover bliver mad til fester og 
større arrangementer for beboerne nu 

betalt gennem servicepakken for kost. 

Rådet efterspørger synlighed og afklaring 

omkring økonomien efter afslutningen på 
de gamle kostkasser. Særligt brugen/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 

politiske behandling.  

Der er i år pris- og lønfremskrivning, så 

der vil være en lille stigning på 
servicepakkerne. Der udarbejdes 

information til beboere og pårørende om 
dette. 

Mad, ernæring og kostpolitik vil være et 
punkt på beboer- og pårørenderådsmødet 

i 3. kvartal, samt hvad der skal stå i 
stedet for kostregulativet, som er nedlagt. 

12. Evt. Ruth Kristensen har kontaktet Anja 
Steinmejer med henblik på at blive en 

del af BP-rådet.  

Ruth Kristensen har fået tilsendt 
vedtægterne, og hvis hun efter 

gennemlæsning stadig ønsker at indtræde 
i Rådet, kan hun deltage fra næste møde. 

 


