
 

Dagsorden/referat, Beboer – og Pårørenderåd  

Dato: d. 28. februar. 2022 
kl.: 17.00-19.00 Sted: Hvalsø 

 

                                             Ordinært møde 

Medlemmer af rådet:  

Beboer repræsentanter, 
i alt 4 pladser 

Navn Bolig 
Elin B. Jensen Bøgely 14 
Henry Pedersen Blomsterhaven 14 

  
  

Familie repræsentanter,  
I alt 4 pladser 

Navn Familie til 
Tina Mertens 
 

Datter til Ulrich Mertens, Blomsterhaven 6 

  

Jørgen Madsen Ægtefælle til Merete Madsen, Kløverhuset 1 
  

Netværket Bjarne Bang Christensen Ældrerådet 
Jytte Benning  Frivillig 

 
Fra Hvalsø Ældrecenter 

 
Navn 

 
Repræsentant for 

Margit Mikkelsen Medarbejdergruppen 
Jeanette Rosenberg Køkkenet 

 
Ledelsen 

 
Britt Pedersen 

 
Teamleder 

Solveig Hitz (sekretærfunktion) Plejehjemsleder, konstitueret 1.februar -1. 
maj 2022 

 



Fravær: alle deltager 

Mødeleder: formanden 

Referent: Jeanette Rosenberg 

 Orientering og drøftelse Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden og 
referatet fra sidste møde 18/11-

2021 

(Fast punkt) 

Godkendt  

2. Kost og menuplaner Jeanette 

(Fast punkt) 

Vi har fået ny ovn og 
opvaskemaskine, det var tiltrængt. 

Vi arbejder pt med at forbedre 

tilbuddet om mellemmåltider og 

desserter. 

Ny leverandør har bedre priser og 
dermed overskud til desserter og 

mellemmåltider.  

Vi har to studerende fra Absalon 

Slagelse, de læser ernæring og 

sundhed, de er her i 12 uger hvor 
halvdelen af tiden foregår på Hvalsø 
ældrecenter, resten af tiden er de på 

Bøgebakken. De vil undersøge 

 



spisemiljøet ved at spørge beboere og 

personale. 

3. Aktiviteter og frivillige 

(Fast punkt) Britt/ andre 

Næsten alle aktiviteter er oppe at køre 
igen, cykelture venter på godt vejr. 

Nogle bliver aflyst pga corona og 

andet sygdom hos de frivillige. 

Stjernestunder starter op igen, 2 

kunstnere musik og aktiviteter. 45min  

Vi ønsker os flere frivillige. Tina er i 
gang med at sætte opslag op, og 
derefter forsøge at få skoleelever. 

Nyttejobber kunne også være en 
hjælp til de frivillige. (det er folk som i 

princippet er arbejdsmarkedsparate, 
men skal støttes ind på 

arbejdsmarked)  

 

4. Nyt fra huset (ledelsen) 

(Fast punkt) 

Ny borgmester Tina Mandrup, 

kommer i intro her på Hvalsø 

Ældrecenter d. 7.april   

Nyt udvalg(USSÆ), der er ikke 
fastlagt en introduktion endnu. 

Vi har besluttet at sige Nej tak til 

reklamer til alle der bor her, hvis 

 



beboere stadig ønsker reklamer kan 

de tilmeldes igen. 

Projekt ”mere hjemlighed”, vi har søgt 

penge fra sundhedsstyrelsen, og fået 

125.000kr til hvert plejecenter. Der 
skal laves to referencegrupper 

bestående af: 

1. 12 beboere eller pårørende fra 

alle tre plejecenter, 1 fra 
ældrerådet. Skal deltage i 
workshop i halvanden time 

26/10 ca.kl.13-15 

fokusgruppeinterview og 
spørgeskema.  

2. Medarbejder referencegruppe  

Beboere og kommende beboere skal 
inddrages i projektet i forhold til hvad 

der er hjemlighed.  

1.april skal beboere og pårørende 
være meldt ind i gruppen. 

Henvendelse fra nabo, ang. ulovlig 
Parkering på buskevej. Der bliver 
spærret for redningskøretøjer. Både 

medarbejdere opfordres til at parkere 
ved præstegårdsvej. 

Der er opsat standere til EL biler. 



Stillingsopslaget på ny leder -Tina 

fortæller om den gode oplevelse at 

være inddraget i og oplevelede en 

meget kompetent konsulent.  

5. Corona 

(Fast punkt) Britt/ Solveig  

Desværre er der ugentligt 

medarbejder der testes positive, og 

det betyder at vi skal teste ugentligt 

alle beboere og medarbejdere. 

 

Positivt at så få beboere der har været 

smittet, og at medarbejdere ikke har 

været syge på samme tid men i stedet 

drypvis smitte. 

Stor ros! 

 

 Budget og normeringsstatus 

(Fast punkt) Britt/ Solveig  

Vi har besat to aftenvagt stillinger og 

1 dagvagt. Der mangler stadig at blive 
besat 3 dagvagter og 1 nattevagt. 

Vi søger opvaskere til hverdage. 

Budget underskud på 700.000 som vi 

selv skal dække.  

 

6. Nyt Hvalsø Ældrecenter 

(Fast punkt) Britt/Solveig/ andre 

Intet nyt i sagen  



7. Ekstra vaskemaskine i 
Kløverhuset/Britt  

Beboere i Kløverhuset sender 

håndklæder og linned til vaskeri, 

hvilket der ikke gøres andre steder på 

kommunens plejecentre. Der er blevet 

undersøgt om boligselskabet kan 

indkøbe en ny vaskemaskine og en 

ekstra tørretumbler til kløverhuset der 

er blevet sagt nej. Der er 5 borgere 

der stadig betaler ekstra for vask af 

linned, og de må selv bestemme om 

de vil opsige det, og skal vi som 

plejecenter løse opgaven.  

 

Det skal tages op på afdelingsmødet i 

august, som vi planlægger d. 23/5-22.  

 

8. Affalds sortering/ Britt Vi er ikke i mål, og vi sorterer ikke 

endnu, og derfor skal vi prøve om det 
ikke er nok spande/containere.  

 

9. Orientering om Kontaktperson / 

Britt 

Tidligere har vi drøftet synlighed af 

kontaktpersoner.  

Alle beboere har på køleskabet en 

seddel med oplysninger om beboerens 

kontaktperson. 

Pt. er der kun 2 medarbejdere som er 
kontaktpersoner pr gang i 

blomsterhaven pga. mangel af 

 



personale, Britt eller Inger Jessen kan 

kontaktes udover kontaktpersonerne.  

Det kan være svært at læse 

navneskilte. 

10. Evt. Tina har et par punkter; 

- Tøjvask kan der være en 
doseringshætte til produktet?? 

- Parkering på præstegårdsvej der 
er mørkt ved træningscenter 

nogle lyser slet ikke. 

Margit: 

- Kløverhuset ønsker blomster i 
krukkerne og et par nye krukker 

og nogle plantekasser ved 
hegnet så der var noget at kigge 

på. Britt og Solveig melder til 
vej og park.  

- Der væltes et grantræ i 

kløverhuset, det er meldt til vej 

og park. 

 

11. Afrunding Næste møde 23/5- 22 

Hvor vi bl.a. skal drøfte de kommende 

afdelingsmøder med boligselskabet i 

 



august, samt planlægge Åbent hus i 

juni. 

 

 

 


