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Til stede 
Aase Hensch, Birthe Jensen, Erik Ekelund, Jessie Lykke, 
Lisbeth Graff Thøger, Peter Nellemann og Vera Sass Nielsen. 
Afbud: Yasmina Özler, Margit Capion og Paulina Simonsen 
 
 

10. juni 2020 
 
 

Møde i Beboer- og pårørenderådet 
mandag den 8. juni 2020 

kl. 16.00 – 17.30 i festsalen på Egegården 
 

 
Referat 
 
 
1. Referat fra Beboer-pårørenderådsmødet 2. marts 2020 

Referatet blev taget til efterretning. 
 
2. Meddelelser fra Byrådet/Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 

Hverken udvalg eller byråd har holdt fysiske møder i de forrige tre måneder. Der fun-
gerer, men det giver en anden dialog end normalt. Peter forventer, at det fortsætter 
til efter sommerferien. 
 
Gladsaxedagen og alle andre store arrangementer er aflyst.  
 
Budgetprocessen er i gang om budget 2021.  
 

 
3. Meddelelser fra centerleder/souschef 

Orientering om hvordan det er gået under Corona nedlukningen. Det er gået godt. Vi 
er sluppet næsten uden om smitteanfald i huset, både hvad angår beobere og med-
arbejdere.  
 
Mange aktiviteter har været aflyst, og det har givet mere tid til nærvær med bebo-
erne.  
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Nogle beboere har lidt afsavn af deres pårørende, mens andre har oplevet at hverda-
gen har været mere rolig. I det store hele er vi stolte af, at vi har klaret os så fint igen-
nem krisen.  

 
Cykling uden alder på Egegården. Egegården forventer til august at indgå i foreningen 
Cykling uden alder. Vi har søgt Gladsaxe Kommunes friviligpulje samt projet Forebyg-
gelse af ensomhed i Gladsaxe, om midler til køb af en triocykel. Når cyklen og projek-
tet er på plads, laver vi et flot opstartsarrangement.  

 
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. 

 
4. Der skulle have været valg til Beboer- og pårørenderådet i maj. Forslag om at vi 

gennemfører valg til Beboer- pårørenderådet i august med tiltrædelse til førstkom-
mende møde v. Lisbeth 

 
Vi bringer forslag om opstilling til rådet i husaviserne i juli og august. Der er valg pr. 
den 4. september.  

 
Sekretæren stiller forslag om følgende møderække i det kommende år:  

 
Tirsdage kl. 16.00 – 17.30 

• 22. september 2020 (konstituering af rådet) 

• 15. december 2020 (udvidet til kl. 18.00 pga. julefrokost) 

• 2. februar 2021 

• 25. maj 2021 
 

5. Udmøntning af budgetmidler til styrket indsats i eftermiddags- og aftentimerne i 
pleje- og demensboliger 
Bilag- Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets dagsordensag var vedlagt, og vi drøftede 
hvordan vi påtænker at arbejde med indsatsen på Egegården. Jessie orienterede om at 
vi på Egegården har valgt at gøre følgende: 

 
- Vi har ansat to musikterapeuter. I Afdeling A og B, er Karen er startet 1. juni og på 

C og D starter Helle 15. juni. Musikterapeuterne skal arbejde primært eftermid-
dage og en enkelt aften om ugen til kl. 20 samt hver tredje lørdag.  

- Vi har varslet de nuværende aktivitetsmedarbejdere og ergoterapeut til at ar-
bejde til kl. 20 en gang om ugen og til at arbejde hver tredje lørdag.  

- De resterende midler, vil vi bruge på at ansætte unge mennesker til at øge be-
mandingen omkring aftensmåltider.  

 
6. Status på bygge- og indretningsprojekter på Egegården v. ledelsen 

I øjeblikket har det indretnignsmæssige stået lidt stille, men først og fremmest skal 
de resterende opgaver fra sidste år gøres færdigt. Det handler blandt andet om afde-
ling C og D, hvor det er planen at der skal noget på væggene, både på gangene og i 
dagligstuerne, og at det vil ske inden uge 30. 
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I år er det prioritertet, at der skal ske arbedje på Afdeling A. I budget 2021 ønsker vi 
at Afdeling B bliver færdigindrettet. 
 

 
7. Meddelelser fra formanden 

Birthe har været glad for at have været orienteret løbende.  
 
 
8. Meddelelser fra beboere og pårørende 

Punkter fra Vera:  

• Når man nu har så meget fokus på dement spørgsmålet og det med rette, så syntes 
vi at de andre beboer bliver lidt ladt i stikken. Svar: Det er ikke tilbagemeldinger vi 
får fra resten af huset, men vi vil gerne gå videre med forslaget. Vi aftalte, at ledel-
sen undersøger hvor mange beboere, der ville være i målgruppen.  

• Så er det med at personalet har tavshedspligt, hvad vi godt forstår, men det hindre 
vel ikke at man får at vide hvis en personlige plejer er blevet syg. Svar: Personalet 
må ikke oplyse, hvis en personlig plejer er syg. Men det vil være ok, hvis man spør-
ger personalet, om man må fortælle beboerne det.  

• Så har vi flere gange spurgt om hvis en af beboerne gik bort, om man så ikke ganske 
kort kunne få det at vide om morgenen, ved morgen bordet, det er også blevet lo-
vet , men det sker næsten aldrig. Svar: Afdelingen har drøftet punktet på beboer-
møde og personalet vil gøre en ekstra indsats for dette. 

 
 
Næste møde afholdes tirsdag den 22. september kl. 16.00 – 17.30  

 


