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Medlemmer i rådet: 

Birthe Jensen (formand, frivillig)  
Aase Hensch (beboer, afdeling B)  
Agnete Kolby (beboer, Afdeling B)  
 
Pi Grønbæk (medarbejderrepr.) 

Yasmin Özler (pårørende Afdeling A) 
Peter Nellemann (Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget) 
 
Jessie Lykke (leder) 
Lisbeth Graff Thøger (souschef, sekretær) - Afbud 

 
 

15. december 2021 
 

 
Møde i Beboer- og pårørenderådet 

tirsdag den 7. december 2021 
kl. 15.30 – 18.00 i festsalen på Egegården 

 
Referat 
 
1. Velkommen til nyt medlem i rådet, medarbejderrepræsentant Pi Grønbæk. 

Vera Sass, Rikke Schaldemose og Margit Capion er udtrådt af rådet. 
 

2. Kommentarer til referatet fra mødet 6. september 2021. 
Godkendt. 
 

3. Meddelelser fra Byrådet/Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 
Der har være kommunalvalg og der er udskiftet 10 medlemmer i Byrådet. Peter Nel-
lemann er desværre ikke valgt og udtræder derfor af rådet.  
 
Det som har fyldt i SR-udvalget er en sag på Møllegården, som var beskrevet i Ber-
lingske i november måned. Det er en sag fra 2019 vedr. krænkelse af nogle beboere.  
Sagen blev håndteret korrekt af ledelsen, men sagen blev ikke orienteret opadtil i alle 
led. Derfor besluttede SR-udvalget at få et eksternt advokatfirma til at afdække sa-
gens forløb og så længe sagen kører, er der hjemsendt 5 medarbejdere. Midt i januar 
skal sagen være afsluttet.  
 
På budget 2022 er der afsat penge til tiltag fra opgaveudvalget bl.a. til supervision og 
til rekrutteringsindsatsen. De 12 anbefalingerne fra opgaveudvalget tages med til 
næste BPR-møde. 
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Personalesituationen i hjemmeplejen er så alvorlig nu, at der overgås til nødbered-
skab indtil 3. januar 2022.  
 

4. Meddelelser fra centerleder/souschef 

• Orientering om sag på Møllegården – er refereret ovenfor. Sagen har affødt 
at der nu skal være Ældretilsyn den 10.12.21. 

• Der har været en meget positiv artikel i Politikken fra Afdeling D – Den bliver 
sat i Agern i næste nummer. 

• Alle medarbejdere og gæster af huset skal bære mundbind 

• Alle skal tillidsbaseret vise coronapas 
 

 
5. Høring af reviderede rammevedtægter for Beboer- og Pårørenderådene i Gladsaxe 

Kommunes plejeboliger. De reviderede vedtægter er vedlagt. Rådet har ingen kom-
mentarer til høringen. Birthe vil gøre en ekstra indsat for at få flere medlemmer til 
rådet.  
  

6. Meddelelser fra formanden 
Birthe: 

• Paulina Simonsen er stoppet som mangeårigt medlem og vi siger mange tak 
for indsatsen, det samme gælder for Peter Nellemann som ikke blevet valgt 
ind i byrådet og stopper derfor i rådet også en kæmpe stor tak til Peter, som 
vi virkelig kommer til at savne. Line Stockmael Ammundsen bliver nyt poli-
tisk medlem af rådet. Erik Ekelund er ikke længere en del af rådet, da han 
ikke længere er pårørende på Egegården. 

• Egegården/Møllegårdens økonomi 2021 – udsættes til næste møde.  

• Ansættelser og Rekruteringsudfordringer – Birthe forslår, at der ansættes 
nogle andre faggrupper til f.eks. at vaske op, rydde op og lægge tøj på plads. 
Serviceleder Dorthe Dybro har mange gode ideer til forbedringer og ønsker 
at inddrage beboeren. Det roser Birthe meget.  

 
 
7.       Forslag til møder 2022 (bemærk skiftende starttidspunkt) 

• 1. marts, kl. 16.00 – 16.30 Stormøde – ledelsen skriver til rådet mht emner 
til stormødet. 

• 13. juni, kl. 15.00 – 17.30 

• 26. september, kl. 15.00 – 16.30 

• 12. december, kl. 16.00 – 18.30 inkl. spisning  
 

8.       Meddelelser fra beboere og pårørende 
          Ingen meddelelser  
  
 


