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Møllegården Plejeboliger 
Bagsværd Møllevej 9, 2700 Kgs Lyngby 

Telefon: 39 57 46 02 
E-mail: mollegaarden@gladsaxe.dk 
 

Dato: 11.06.2020 
 

Til stede: 
Ebbe Christensen, Jørgen Weel, Ingrid Hegvad, Jessie Lykke, Karen-Marie Pedersen, Lisbeth 
Graff Thøger, Michael Dorph Jensen, Ninna Bilfeldt, Pia Jørgensen og Verner Skriver. Afbud: 
Lilian Schmiegelow.  Derudover deltog Tommy Olsen, som observatør fra Seniorrådet. 
 
 
 
 
Afbud: Fischer  og Ilse Tams 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Møde i Beboer- og pårørenderådet den 26. maj 2020  
i mødelokale 1 og 2 (for beboernes vedkommende) 

 
 
Referat  
 

Jessie bød velkommen til Verner Skriver – nyt beboermedlem Afdeling 2, Karen-Marie Pe-
dersen – nyt pårørendemedlem fra Afdeling 2 og Pia Jørgensen – nyt pårørendemedlem fra 
Afdeling 1. 
 
1 Konstituering af det nye råd 

Rådet konstituerede sig med Ebbe Christensen som formand og Jørgen Weel som 
næstformand. Rammevedtægt for Beboer- og pårørenderåd i Gladsaxe Kommune, og 
Forretningsorden for rådet blev taget til orientering. Rådet planlægger med 4 årlige 
møder, som placeres torsdage i tidsrummet kl. 16.00 – 18.00. Rådet besluttede, at en 
repræsentant fra Seniorrådet fortsat kan deltage som observatør. 

 
2 Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt.   
 

3 Opfølgning på referatet fra Beboer-pårørenderådsmøde den 4. december 2019 
Der var ingen kommentarer til referatet. 

 
4 Meddelelser fra Byrådet/Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 

På sidste møde i Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget den 6. maj drøftedes blandt 
andet underholdningsaktiviteter på plejeboliger, Utilsigtede hændelser og Tilsyn på 
plejeboliger. Møllegården har fået tilbagemeldingen Særdeles tilfredsstillende på sidste 
tilsyn, hvilket er virkeligt flot. Byrådet har givet kommunens plejeboliger 5 mio.kr. til 
aktiviteter om aftenen. Der var stor opbakning til at vi bruger pengene på musikaktivi-
teter i forhold til borgere med demens. 
Michael refererede fra den politiske drøftelse af ny indkøbspolitik og i sær punktet om 
graden af økologi.   

 



J. nr. 27.15.00P35 2 
Sag: 2016/05065 033 
 

5 Meddelelser fra centerleder/souschef  
- Værdighedspolitikken er revideret, og de tilstedeværende medlemmer fik udlevet et 
eksemplar. De øvrige modtager et eksemplar ved næste møde.  
- Opfølgning på Indkøbspolitik. Ny indkøbspolitik er vedtaget, og der bliver mulighed 
for at andelen af økologisk kost kan variere inden for et gennemsnitligt minimum på 
80% i 2025 inden de forskellige områder. Møllegårdens økologiprocent ligger på ca. 
70%.  
- Der er blevet gennemført en Medarbejderundersøgelse i 2019. På Møllegården var 
medarbejdertrivslen høj i 2019. Vi har lavt sygefravær og stor tilfredshed med ledel-
sen.  
- Status på Coronasituationen på Møllegården. På Møllegården har ikke en eneste be-
boer været smittet med Corona. Flere er blevet testet. Vi har neddroslet fællesaktivite-
ter for at forhindre smittespredning mellem afdelingerne. Forhåbentligt kan vi snart 
begynde at få vores normale liv tilbage.  

 
Restriktionerne for besøg i plejeboligerne blev allerede frafaldet den 27. marts. Ledel-
sen mangler fortsat de konkrete retningslinjer. 
 
Møllegården forventer til august at indgå i foreningen Cykling uden alder. Vi har søgt 
Nordea Fonden om midler til indkøb af en Trio-cykel. Når cyklen og projektet er på 
plads, laver vi et ekstra flot opstartsarrangement.  
 
Beboerne på Møllegården har fået en nyttehave af vores naboer i nyttehaverne. Her 
har beboerne og aktivitetsmedarbejderne lagt kartofler og plantet georginer, jordbær 
samt sået sommerblomster. 

 
6 Meddelelser fra formand/næstformand 

Ebbe fortalte, at der ikke er sendt noget brev fra det fælles beboere- pårørenderåd til 
Gladsaxe Bladet.  
 
Ebbe nævnte for næstformanden, at han vil blive inviteret til fællesmøder med for-
mand og næstformand fra Rosenlund nogle gange om året.  
 
 

7 Udmøntning af budgetmidler til styrket indsats i eftermiddags- og aftentimerne i 
pleje- og demensboliger 
Bilag.Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets dagsordensag var vedlagt. Jessie oriente-
rede om at vi på Møllegården har valgt at gøre følgende: 

 
- Vi har ansat en musikterapeut som skal være både i Afdeling 1 og Afdeling 2. Hun 

bliver ansat under Suzanne Staal Jensen (daglig leder i Afdeling 1). Musikterapeu-
ten Pernille starter 1. juni og vil arbejde primært eftermiddage og en enkelt aften 
om ugen til kl. 20 samt hver tredje lørdag.  

- Vi har ansat ekstra aktivitetsmedarbejdere i begge afdelinger.  
- Vi har varslet de nuværende aktivitetsmedarbejdere og ergoterapeut til at arbejde 

til kl. 20 en gang om ugen og til at arbejde hver tredje weekend.  
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- De resterende midler, vil vi bruge på at ansætte unge mennesker til at øge beman-
dingen omkring aftensmåltider.  

 
Vi håber, at den politiske opfølgning kan udsættes til efteråret, så vi kan komme i gang med 
tiltagene og får gjort os nogen erfaringer.  

 

8 Regnskab 2019 samt Budget 2020 
Jessie orienterede om de vigtigste nøgletal. Der var ingen kommentarer til regnskab og 
budget.  
 

9 Budgetønsker til Budget 2021 
Rådet har ikke meddelt ønsker til Budget 2021.  
 
Formanden ønskede at Gladsaxe Kommune ansætter en socialrådgiver, der kommer 
rundt på hver af Plejeboligerne i kommunen en dag om ugen. Michael lovede at tage 
forslaget med til budgetforhandlingerne for 2021.  

 
10 Meddelelser fra beboere og pårørende 

Jørgen ønskede en drøftelse af hvordan leveringen af post til beboere med særligt 
kognitive problemstillinger kan sikres.  
 
Jørgen foreslog, at alle beboere, får deres egen postkasse. Vi drøftede sagen, og Jørgen 
vil forsøgsmæssigt opstille en postkasse i sin fars bolig.  
 
Ebbe ønskede, at der kommer en postkasse til de private breve, som leveres af Post 
Nord. Rådet besluttede, at vi hurtigst muligt indkøber en postkasse til posten, og at 
den store kasse, der er anbragt ved hovedindgangen kun benyttes til aviser, ugeaviser 
og reklamer.  

 
11 Evt.  

Beboerne roste både afviklingen af måltiderne og især rengøringen og tøjvask. Det er 
så fint med det meste herunder coronasituationen.  
 
 

 
Næste møde afholdes torsdag den 17. september kl. 16.00 – 18.00.  
 
Forslag om møderække i det kommende år:  
Torsdage kl. 16.00 – 18.00 
17. september 2020 
10. december 2020 (udvidet til kl. 19.00 pga. julefrokost) 
11. februar 2021 
20. maj 2021 
 
 
 
 
 


