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Dagsorden/referat, Beboer – og Pårørenderåd kl.:  
 Sted: Bøgebakken, dagcentret 

Dato: 21. juni 
Kl. 16.00 – 18.00 

 
2. kvartal ordinære møde samt konstituerende møde efter valg 

Valgte medlemmer: 

1A1: Erling Kristensen(Pårørende, formand) 

1A2: Anna-Louise Poulsen(Beboer), Johannes Nielsen (Pårørende) 

1B3: Birgitte Holm(Pårørende), Anne Gurli Fugl(Pårørende) 

1B4: (Ingen kandidater fra huset)  

BB2: Johannes Pedersen(Beboer), Christine Banke(Pårørende), Lene Stampe(Pårørende) 

BB3: Johannes Nielsen(Beboer,lejl.4), Heidi Hansen(Pårørende, næstformand), Anne-Marie Veistrup (Pårørende), 

Jørgen Boesgaard (Pårørende), Ruth Kristensen(Pårørende) 

BB4: Ole Iverson(Beboer) 

Fødte medlemmer: Bente Hansen (Frivillig, Bøgebakkens Venner), Jeanette Dæhnfeldt (Repræsentant for 
Ældrerådet), Sabrina Lykke Pedersen (Medarbejderrep. de gl. huse), Anita R. Kirkeby(medarbejderep. de nye huse) 

Dorte Madsen (Teamleder) og Charlotte Thygesen (Centerleder)  

Afbud/Fravær: Jeanette Dæhnfeldt (Repræsentant for Ældrerådet), Anne-Marie Veistrup (Pårørende), Ole Iverson 

(Beboer). 
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Mødeleder: Charlotte Thygesen 

Referent: Dorte Madsen 

 Orientering og drøftelse Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden og 

referatet fra sidste møde 
 Dagsorden for mødet er godkendt 

Referatet for sidste møde er ligeledes 

godkendt. 

2. Valg 2021 I forbindelse med annoncering af valg 

til BP-rådet på Bøgebakken har vi 
modtaget kandidater svarende til 

antallet af pladser i rådet. Fordelingen 
af kandidater i forhold til 2 pladser i 

hvert hus er ikke opfyldt. Gældende 
vedtægter skaber mulighed for, at 

ubesatte pladser i andre huse kan 
tildeles overskydende antal kandidater 

i andre huse. Rådet skal træffe 
beslutning om, at de ubesatte pladser 

tildeles disse kandidater. 

Charlotte informerer om, at der ifølge 

vedtægterne er valg i ulige år. 

Valget blev afviklet i foråret ved at 

beboere og pårørende kunne stille op til 
rådet ved skriftlig tilkendegivelse. Denne 

metode blev valgt på baggrund af Covid-

19 situationen. 

Der har ikke været grundlag for 
kampvalg, da der ikke har været større 

tilslutning end pladser til rådighed i 

Beboer og pårørende rådet. 

3. Konstituering nyt BP-råd Valg af formand og næstformand Både formand og næstformand 

genopstiller. 

Valg af formand Erling Kristensen 
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Valg af næstformand Heidi Hansen 

Charlotte oplyser, at hun vil sende 

vedtægter ud til alle medlemmer. 

Charlotte orienterer om mødestrukturen i 

rådet. 

Der er et møde årligt med ældre udvalget 
i Lejre Kommune. Det er besluttet på 

møde med formændene for de tre BP-råd 
ved plejecentrene i Lejre, at årets møde 

med USSÆ afvikles samlet for BP-rådene 

i lighed med tidligere. Grundet COVID-19 
situationen er årets møde udskudt til 

efteråret. 

4. Rådets kommende arbejde og 

udvikling af et aktivt råd ved 

Bøgebakken 

 
Der fremkommer forslag om, at 

pårørende i de enkelte huse mødes for at 
drøfte udfordringer, som måtte opleves 

af de pårørende. Forslaget drøftes og 
konklusionen er, at personsager og 

herunder pårørendes oplevelser i 
samarbejdet henvises til møde med 

ledelsen i de enkelte tilfælde. Ledelsen er 

altid åben overfor ønsker og behov for 
dialoger og evt. møder omkring 

kvaliteten af tilbuddene og den udøvede 
pleje. Det er der generel enighed om i 

det samlede råd.  
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Hvad kan rådet bruges til. Ifølge 
vedtægterne kan rådet ikke bruges til 

personsager, men på et generelt niveau i 

forhold til livet på Bøgebakken. 

På et beboer- og pårørenderåd er det 

fællesinteresser der drøftes.  

Der kan godt laves et aktivt beboer- 
pårørenderåd, hvor det er de pårørende 

der byder ind med at tage initiativ og 

udfører aktiviteten.  

Hvordan får vi fortalt den gode historie 

om de daglige aktiviteter.  

Charlotte fortæller om stjernestunder, 

som er en aktivitet, som vi har 
gennemført i samarbejde med kultur- og 

fritid igennem de sidste 2 år. Dette vil 
også blive afviklet på plejecentrene i år. 

Planlægningen heraf er aktuelt i fuld 

gang. 

Vi skal ikke tale de ”dårlige” historier op, 
men understøtte de gode historier. 

Udfordringer tages altid alvorligt af 
ledelsen og følges op for at sikre kvalitet 

og udvikling i den daglige indsats på 

Bøgebakken. 
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Bordet rundt kommer der hurtigt gode og 

anerkendende tilkendegivelser både i 
forhold til personalet og 

kostfremstillingen. Tak for det      . 

Der kommer i øvrigt et godt forslag om, 
at vi kunne blive bedre til at vise og 

fortælle om de aktiviteter, som foregår i 
husene både i dagligdagen og ved 

særlige lejligheder. Få vist dagligdagen 
på collage i husene og vise levende 

billeder igennem digitale medier. 

Ledelsen anerkender ønsket og tager det 

med sig. 

Der skal arbejdes med kulturen i husene, 
og der er et ønske om, at personalet i 

højere grad sætter sig sammen med 
beboerne i stedet for at sætte sig isoleret 

i en gruppe. 

5. Kost og menuplaner   Jeanette Rosenberg er 

ernæringsuddannet og er købt 1 dag om 

ugen til at assistere og kvalificere 

kostfremstillingen i husene. 

Vi køber primært ind hos Hørkram, og 
indkøb udover dette prioriteres ved lokale 

butikker/producenter. 

Hvad indeholder kostcirklen for et døgn? 
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Det efterlyses, at personalet er 

opmærksomme på særlige hensyn hos 

den enkelte beboer. 

Charlotte fortæller, at det netop er 
derfor, at Jeanette Rosenberg bidrager til 

at understøtte en udvikling i opgaverne 
omkring ernæring i vores leve-bo-

miljøer, herunder fokus på behov for 

specialkost hos den enkelte beboer. 

I forbindelse med udviklingen af 

plejecenterområdets antal af plejeboliger 
i Lejre er kostfremstillingen på 

plejecentrene også et emne, som ses på i 
et udviklingsperspektiv. Muligheden for at 

oprette lokale produktionskøkkener med 
en samtidig opretholdelse af 

færdigproduktion i de enkelte huse er en 

af de muligheder som aktuelt drøftes. 

Det kan opleves, at der kan være travlt 
og at maden ind imellem nedprioriteres 

og kvaliteten kan variere. 

Ved at lave et lokalt produktionskøkken, 

kan ernæringspersonalet inspirere 
hinanden og de rette kompetencer kan 

bruges de relevante steder.  
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6. Aktiviteter • Kommende aktiviteter på BB 

• Loppemarkedet 2021 

• Sommerfest – coronamuligt, delt 

op i 2 dele 

Der er sat dato for loppemarked den 28. 

august 2021.  

Der er et forslag om, at dele Bøgebakken 

deles op i 2 enheder som hver holder 
egen fest. Dette arrangeres ved næste 

frivillig møde. 

Er der et festtelt i Lejre Kommune? 

Der efterlyses mulighed for at anvende 
træningsfaciliteter som beboer ved besøg 

af pårørende. 

I dagcenteret er der fx gangbro med 
gelænder, motionscykler, som kan 

anvendes efter dagcenterets lukketid. 

7. Ny organisering på 

plejecentrene 
 Plejecentrenes nye organisering er faldet 

på plads med én plejecenterleder på 
hvert plejecenter. I dag besætter 

Charlotte Thygesen 
plejecenterlederstillingen og Dorte 

Madsen teamlederstillingen på 

Bøgebakken. 

8. COVID-19 Genåbningen af samfundet er i fuld 

gang og til stor glæde for os lokalt på 

plejecentrene. 

Alle restriktioner i forbindelse med 

COVID-19 er nu ophævet. Beboerne kan 
modtage besøg som før og samarbejdet 
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med frivillige kan genoptages i fuldt 

omfang. 

Vi skal fortsat følge sundhedsstyrelsens 

smitteforbyggende anbefalinger, som 

lyder således: 

• Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 
1 meter. 

• Undgå håndtryk, kys og kram. 

• Hvis du får symptomer, så bliv hjemme og bliv 
testet.  

• Luft ud og skab gennemtræk og undgå at være 
for mange sammen. 

• Host og nys i ærmet. 

• Husk at vaske hænder tit eller brug håndsprit. 

• Gør rent, særligt overflader som mange rører 
ved 

9. Økonomi • Høring budgetforslag budget 2022-

2025 (Bilag 1 ”Høringsbrev”) 

 

Der er et ønske om at der kommer ny 

belægning på stierne og brandvejene 

rundt om Bøgebakken.  

Vi forventer at de økonomiske rammer 
også i fremtiden sikrer opretholdelse af 

kvaliteten i den daglige plejeindsats og 
kan modsvare de krav, som udviklingen i 

de opgaver, som skal løses i 

kommunerne. 

På baggrund af drøftelsen i rådet 
formulerer Charlotte et høringssvar på 

vegne af Beboer- og pårørenderådet.  
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Høringssvaret udsendes sammen med 

referatet fra mødet. 

10. Tilsyn på Bøgebakken • Ny leverandør ”Lovpligtige 

anmeldte kommunale tilsyn” i 

2021/BDO(Bilag 2 ”Informations 

notat BDO) 

Vi har haft det første tilsyn med ny 

leverandør. Det var en positiv oplevelse 
med kompetent og erfaren 

tilsynsførende. Vi har modtaget 

rapporten fra tilsynet hvor indholdet fint 
afspejler dagens analyser af forholdende 

på Bøgebakken. Tilsynet oplevede stor 
tilfredshed blandt både beboere og 

pårørende i forhold opholdet på 
Bøgebakken, samarbejdet med 

personalet og den imødekommende og 
omsorgsfulde stemning, som afspejlede 

sig under hele tilsynsprocessen. Der var 
stor ros til både vores 

centersygeplejersker og øvrige 
faggrupper for kvaliteten i den 

sundhedsfaglige indsats. 

Vi fik især anbefalinger omkring den 

sundhedsfaglige dokumentation og 

medicinadministration. Emner som vi i 
forvejen arbejder aktivt med at 

kvalificere i den daglige indsats. 

Rapporten kommer i høring i BP-rådet i 

efteråret. USSÆ modtager rapporten til 
orientering inden og herefter udsendes 

rapporten til høring. 
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11. Plejeboligbyggeri i Lejre • Ammershøj 

• Hvalsø 

• Orientering om 

udviklingstemaer for CVO, 

fremlagt i USSÆ 

Punktet udskydes til næste møde. 

12. Etablering af mobilmast 

ved Bøgebakken 

• Høring vedr. etablering af 

mobilmast  

(Bilag 3-4-5”Høringsbrev” og 

informationsskrivelser) 

 

 

Den 5. juli 2021, og således efter 

BP-rådsmødet, modtages 

orientering fra administrationen 

om, at etablering af masten ikke er 

mulig med den planlagte placering 

tæt på Bøgebakken grundet 

principper i lokalplanen ikke tillader 

et sådant højt byggeri netop her. 

Der arbejdes videre med 

alternative muligheder for placering 

af denne sendemast i 

Lejreområdet. 

Charlotte Thygesen har modtaget et 

høringssvar omkring lyset på masten, 

hvorvidt det kan være generende. 

En anden betænkelighed kan være 
placeringen af masten indenfor 

Bøgebakkens hegn. Der er udtrykt ønske 
om, at der kan kigges på en anden 

placering udenfor hegnet. 

Der er ingen tvivl om at der er behov for 

en bedre dækning, end den nuværende. 

Charlotte fremsender høringssvar til 

administrationen. 
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13. Flagning på Bøgebakken • Det ”store flag” 

• Flagning ved de enkelte huse 

Der er et stort ønske om at flaget i den 

store flagstang hejses på de officielle 

flagdage. 

Erling og Johannes vil gerne hjælpe til 
med denne opgave. Rådet siger ja tak og 

takker for at opgaven fremadrettet løftes 

af Erling og Johannes. 

14. Evt.   

 

Der gøres opmærksomt på at linoleum 

gulvet i hus 3 trænger til reparation. 
Ydermere spørges der ind til, hvorfor 

bassin(?)mellem hus 1A-1 og 1A-2 og 
Fontain i glasgangene ikke er i brug. 

 
Dette afklares nærmere hos pedel 

Tommy. 

 


