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Referat af møde i Plejecenterrådet den 13. juni 2019  
 

Deltagere:   
Formand for Fondsbestyrelsen Niels Friis-Hansen  

Medlem af Ældrerådet Eve Hansen  
Pårørende Jørgen Jensen (Karin B Jensen) (Bolig 20) 

Beboer Juliane Bach (Bolig 75) 
Beboer Grete Hoppe (Bolig 4) 

Teamleder Helle Day 
Teamleder Diana Gronemann  

Centerchef Maj-Britt Christensen  
 

Afbud:  

Pårørende Line Bach (Juliane Bach)  
 

Referent: Jeanne Starum (administration) 
  

Dagsorden: 
  

 
1. Velkomst v. Centerchef Maj-Britt Christensen.  

Maj-Britt Christensen bød velkommen og gennemgik dagsordenen.  
 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 20. februar 2019  
Referatet blev godkendt.  

 
3. Information fra centerchefen: 

 

a. Byggeprojekt   
Der er igangsat byggeprojekt i forbindelse med udskiftning af 

såkaldte MgO-plader på plejecentret. Det betyder at hele facaden vil 
blive udskiftet.  

Arbejdet er gået i gang tidligere end forventet, og det betyder at 
information til beboere er sendt ud med kort varsel.  

 
Centerchefen deltager i 14 dags møder med entreprenøren, og der 

vil løbende blive sendt information til beboere, inden deres bolig 
bliver berørt af byggeriet.  

 
Byggeprojektet fortsætter frem til foråret 2020, og er allerede 

startet op i Bygning A. 



 

2 

 
 

Altaner og terrasser kan ikke benyttes, når der arbejdes, så længe 
der er opsat stillads og arbejdes foran boligen. Ligeledes anbefales 

det at holde døre og vinduer lukkede i byggeperioden.  
 

Der skal ikke arbejdes indvendigt i boligen – alt arbejde foregår 

udendørs.  
 

Der blev på mødet spurgt, hvorvidt det var muligt at opsætte 
markiser på facaden, da mange har behov/ønske om at skærme for 

solen – særligt i de vestvendte boliger, hvor der kan blive meget 
varmt. 

Det blev aftalt at Maj-Britt Christensen følger op på dette 
spørgsmål.  

 
b. Sommerferie  

Der er planlagt sommerferie for personalet i plejecentret og ansat 
faste sommerferieafløsere. Det har været muligt at rekruttere faste 

afløsere, og teamlederne er opmærksomme på, at de nye 
sommerferieafløsere får en god introduktion.  

 

Flere beboere fortæller, at de er glade for den tryghed det giver 
med faste vikarer, der kommer fast i huset og derved lærer 

beboerne godt at kende.   
 

De to teamledere holder ferie på skift, så der altid er en teamleder 
til stede i sommerferieperioden.  

 
Vi er i gang med at ansætte en plejecenterleder og håber at det 

falder på plads i løbet af sommeren.  
 

c. Kostudvalg  
Der er afholdt kostudvalgsmøde den 8. maj. Centerchefen og 

køkkenchefen deltager i kostudvalgets møder.  Der blev talt om 
forslag til menuer og ændringer generelt. Det blev blandt andet 

foreslået at ændre spisetidspunktet til kl. 17:30.  

 
Der blev efterspurgt mere praktisk hjælp til aftensmaden, særligt i 

de grupper, hvor der er flere beboere, der har brug for hjælp ved 
aftensmaden.  

 
Der blev efterspurgt en opdatering af service og bestik. Der mangler 

flere steder dessertskeer.   
 

Kostudvalget mødes igen i august og november måned.   
 

Beboere er meget velkomne til at komme med ønsker til 
menuen for den kommende måned – man skal blot sige det 

til teamlederen, der sender ønsket videre til køkkenet.  
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4. Drøftelse af emner som beboerne måtte have behov for at tage op: mad, 

aktiviteter m.m. 
 

Parkeringen – og mulighed for korttidsparkering - er blevet bedre ved 

indgangen til Plejecentret, Mariehøjvej 23 efter sidste møde, hvor emnet 
blev diskuteret.  

 
Tak for det store 65 tommer TV til Plejecentret, der er doneret af Lions 

Club. Beboere bruger det til fælles TV-aftener og hygge.   
 

Der blev spurgt til Info-skærmen, der ikke er i brug. Maj-Britt fortalte, at 
det ikke er glemt, og at man arbejder videre med dette.  

 
Der er fortsat et ønske om et kaldesystem med 2-vejs kommunikation, så 

en beboer kan få svar og bekræftelse på, at et kald er blevet modtaget. 
Personalet er informeret om at der skal gives besked om at et kald er 

modtaget. Det kan dog være svært i de situationer hvor en medarbejder 
er optaget hos en anden beboer.  

 

Der blev efterspurgt en et direkte telefonnummer til ansvarshavende 
sygeplejerske aften og nat:  

 
 Har du brug for at kontakte en medarbejder i plejecentret 

uden for kontorets åbningstid (aften, nat og weekend) kan 
du ringe til ansvarshavende på telefon: 45 58 25 51 

 
5. Evt.  

 
Der er en generel tilfredshed i øjeblikket blandt beboere. Det blev tilføjet 

at der arbejdes på at italesætte kerneopgaven i personalegruppen: ”Det 
er det vi er her for”.  

 
Plejecentret planlægger at afholde åbent hus i løbet af efteråret, hvor der 

inviteres pårørende, og der vil være mulighed for at møde medarbejdere 

og ledere.  
 

Maj-Britt Christensen takkede for et godt møde.  
 

 
  

 
Med venlig hilsen 

Maj-Britt Christensen  
Centerchef  


