
 

 
Referat af møde i Plejecenter Ra det  
Tirsdag den 20. juni kl. 14:00         

 

Deltagere: Per og Lis Eiby Hansen (Beboer og pårørende), 

Niels Friis-Hansen (Formand for Fondsbestyrelsen), Poul 

Kyster (Medlem af Fondsbestyrelsen), Helle Day (Teamleder, 

Bygning A), Monika Krysteli (Teamleder, Bygning B), Bente 

Nissen, Vicedirektør.  

 

Referent: Bente Nissen  

 

• Velkomst ved vicedirektør Bente Nissen 

 

• Introduktion til Plejecenterråd  

Møderne i Plejecenter Rådet erstatter de tidligere møder i 

Beboer Pårørende Rådet, og afholdes, så vidt muligt i direkte 

forlængelse af møder i bestyrelsen. Niels Friis-Hansen fortalte, 

at der er udarbejdet vedtægter til det nye Plejecenterråd. 

Vedtægterne vil blive fremlagt på det næste møde.  

 

• Status 2017 

o Lions Park Søllerød er et musisk ældrecenter, og 

erfaringen viser, at alle beboere er meget glade for 

musiske oplevelser. LPS er i gang med at udvide 

tilbuddet om musik.  

o I forbindelse med ny struktur i LPS, og en 

omorganisering af personalet, er der nu en teamleder i 

Bygning A, Helle Day, og en teamleder i Bygning B, 

Monika Krysteli.   



 

o Der er etableret Reminiscensrum i Bygning B på 2. sal og 

i Bygning A på gul gang. Der ophænges en liste med tider 

over de faste planlagte aktiviteter i reminiscensrummet. 

Udover faste aktiviteter kan rummet bruges til gruppe-

aktiviteter, og pårørende er meget velkomne til at bruge 

rummet. Forslag til brug af rummene modtages gerne. 

o Kostudvalget: Dialog om kosten har stor betydning for 

Plejecentrets beboere. På møderne er der mulighed for at  

fortælle køkkenchefen om ønsker og forslag til fremtidige 

menuer. Referater af møder i Kostudvalget hænger på 

opslagstavlerne.  

o Elever: Vi har i årets løb haft 2 SOSU-hjælper elever, 2 

SOSU-assistent elever, 2 sygeplejestuderende, en del 

praktikanter via Rudersdal Kommunes tilbud til ledige.  

o Rengøring: Der gives rengøring af plejeboligen hver 14 

dag. Dette er ifølge de kommunale regler.  

• Evt.  

Lægevalg: I bygning B er der nu tilknyttet en fast læge,  

Søren McNair. Han kan vælges af alle beboere i bygning B, og 

de beboere der ønsker det, kan gratis skifte til ham. Der vil i 

den kommende uge blive omdelt information om ordningen i 

bygning B. 

 

Bygning A har ingen fast tilknyttet læge, da ingen læger har 

søgt. Det er Rudersdal Kommune der står for ansættelsen af 

lægerne.  

 


