
 

Referat, Beboer – og Pårørenderåd  
Dato: d. 18.11.21 

kl.: 17.00-19.00 Sted: Hvalsø 
 

Medlemmer af rådet:  

Beboer repræsentanter, 
i alt 4 pladser 
(stemmeret) 

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

Familie repræsentanter,  
I alt 4 pladser 
(stemmeret) 

Navn Familie til 
Tina Mertens (formand) Datter til Ulrich Mertens, Blomsterhaven 6 
Jørgen Madsen Ægtefælle til Merete Madsen, Kløverhuset 1 
  

Netværket Bjarne Bang Christensen Ældrerådet 
Jytte Hansen Frivillig 

 
Fra Hvalsø Ældrecenter Navn Repræsentant for 

Margit Mikkelsen Medarbejdergruppen 
Jeanette Rosenberg Køkkenet 

Ledelsen Britt Pedersen Teamleder 

Charlotte Kock Petersen 
(sekretærfunktion) 

Plejehjemsleder 

 

Fravær: Henry, Margit, Bjarne, Jørgen 

Mødeleder: formanden 



Referent: Charlotte Kock Petersen 

 Orientering og drøftelse Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden og 

referatet fra sidste møde  

(Fast punkt) 

 Godkendt 

2. Kost og menuplaner  

(Fast punkt) 

Maden er god       

Det er kommet godt fra start, at der 

er øl, sodavand og vin fre-,lør- og 

søndage. 

Julemenuplanen har fået inspiration af 

mange gode input, fra de kort der er 

omdelt fra ”Hvad er vigtigt for dig”. 

Kaffebord 17.11.21 måtte udgå 

grundet sygdom. Det kommer igen. 

Der er kommet ny fødevare 
leverandør og der er gode besparelser 

forude. 

Der er et lille underskud på 

kostbudgettet men det forventer vi at 
løbe ind md den nye leverandør. 

Underskuddet er kommet grundet 

stigende fødevarepriser. 

Taget til efterretning 



Vi håber at kunne tiltrække bachelor 

studerende i køkkenet som i 6 uger vil 

lave små udviklingsprojekter. 

3. Aktiviteter og frivillige 

(Fast punkt) 

”Sommerpakken”s ture ud af huset: 
Der kommer 3 ture i november / 

december med bus og frokost. 

Julens program: Der er lavet et 
juleprogram for december i 

samarbejde med de frivillige. 

Stjernestunder: Forløber så fint 

tirsdage i november med gode 

stemninger og skøn musik. 

Cykelpiloter: Vi har nu 4 cykelpiloter 

og der køres rigtig mange ture. 

Husk gode toiletforhold       

 

Der kommer få dato ændringer, og den 

nye plan sendes ud til alle       

 

 

 

Husk at beboerne skal have hue og 

vanter til turen. 

4. Nyt fra huset (ledelsen) 

(Fast punkt) 

Affaldssortering fra Nytår: 

Lejre kommunes institutioner skal 

kildesortere fra nytår. Vi har indkøbt 
nogle fine grå affaldsstationer der 

kommer til at stå på gangene. Hvis 

der er brug for at opsamle madaffald i 
boligen, skal man have en grøn 

spand.  

Der kommer mere information i løbet 

af december. 

 

Det bliver taget godt imod at vi skal 

kildesortere. 



 

 

5. Corona 

(Fast punkt) 

 

Husk Coronapas til alle der ikke er 

nære pårørende og til alle der 

bevæger sig i fællesområderne. 

 

Vi udsender løbende informationer. 

 

Taget til efterretning 

6.  Budget og normerings status 

(Fast punkt) 

Herunder ledige stillinger. Har vi en 

udfordring? 

Budget: Vi går mod et underskud da 

vi i år har haft nogle særlige og ikke 
forventelige lønudgifter. Vi har søgt 

om kompensation, og det ved vi noget 

om i december. 

Normering: Vi mangler 2 aftenvagter 
og 2 dagvagter, og der kommer 

ansøgere til samtaler i den kommende 

uge.  

Vi har fået ansat dygtige 

timelønsansatte. 

Vi drøfter de forskellige årsager til 
hvorfor der er kommet opsigelser i 

efteråret. 

Taget til efterretning med nedenstående: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vi drøfter den landsdækkende 

udfordring når det er svært at 

rekruttere. 

Der er en opmærksomhed på at 
vikarer skal have god information, for 

at kunne overtage pleje og omsorg i 

en vagt.  

Vi har en snak om at alle fremmødte 
medarbejdere snart får en Ipad, så 

det bliver lettere at læse 

døgnrytmeplaner. Vi skal i den 
forbindelse have forbedret det 

trådløse netværk i alle boliggange. 

 

 

Vi skærper denne opmærksomhed i 

hverdagen. 

 

7. Nyt Hvalsø Ældrecenter 

(Fast punkt) 

Der er ikke nyt om byggeriet. Vi 

afventer at det nye byråd kommer i 

arbejdstøjet i det nye år       

 

8. Åbent hus til jul 
Vi skal efter politisk ønske afholde et 

åbent hus arrangement og vi aftalte 

på sidste møde, at det bliver et 

julearrangement. Det skal vi have 

planlagt. 

Grundet corona beslutter vi at udsætte 

det til foråret 2022 

9. Årshjul på møder for 2022 Vi kikker på de faste møder og får lagt 

datoer ind for det nye år. 

Nyt årshjul med datoer aftalt 

(separat fil) 



10. Næste møde 

(Fast punkt) 
Ordinært møde 28.02.21 kl 17 - 19  

11. Evt.   

 


