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Referat fra møde i Beboer- og pårørenderådet 

mandag den 21. februar 2022 

kl. 15.00 – 16.30 på Jessies kontor på Egegården 

 

 

 

1. Velkommen til Line Stockmal Ammundsen, Lis Dupont og Karen Buhl  
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

3. Opfølgning på referat fra Beboer- og pårørenderådsmødet den 7. december 2021 
Godkendt 
 

4. Meddelelser fra Byråd/Seniorudvalget 
- Udvalget er først lige gået i gang, og der er møde i SR-udvalget i næste uge. Det 

første fysiske byrådsmøde er i denne uge.  
 
 
 
 
 
 



5. Meddelelser fra ledelsen 
- orientering om Kommunalt tilsyn på Egegården 
Rapporten er lige kommet, og der er 5 anbefalinger. Rapporten samt handleplan for  
anbefalinger gennemgås på næste BPR-møde. Rådet undrer sig over, at beboerne 
ikke må være i køkkenet på grund af de hygiejniske principper, når det er beboernes 
hjem. Jessie siger, at det er på grund af hygiejnen, men der skal naturligvis kunne 
tages individuelle hensyn.  
 
- Rammevedtægter for Beboer- og pårørenderådet deles ud og sendes også ud med 
referatet. 
 
- orientering om STPS reaktivt tilsyn på Egegården 
Rapporten er ikke kommet endnu, og det tages op som punkt på næste møde.  
 
- orientering om henvendelse til KAB vedr. ringeklokker  
Der er et ønske om ringeklokker på dørene. Beboerne skal tage det med som 
budgetønske til afdelingsbestyrelsesmødet. Jessie har givet ejendomskoordinator 
Peter Jørgensen besked om ønsket. Han videreformidler ønsket til KAB.  
 
- budget 2021 – bilag vedlagt dagsordenen  
Egegården har brugt for mange penge på personale i 2021. 
 
- Danmarks statistik har sendt rapport fra 2021 
Rapporten sendes ud til orientering med referatet. Rådet giver udtryk for, at det er 
meget sent, at papporten kommer, og det kan derfor været svært at bruge 
rapporten. Rapporten sendes fremover ud med dagsordenen. 

 
6. Budgetønsker til budget 2023 

Beboer- og pårørenderådet på Egegården skal drøfte, om de har ønsker til Budget 
2023. Der ansøges ikke om midler i år, da der er 50 % medfinansiering, og der er 
ingen penge i 2022. 

 
7. Anbefalinger fra Opgaveudvalget. Bilag med forslag til tiltag blev gennemgået. 

Ledelsen arbejder videre med tiltag for at indfri anbefalingerne. Anbefalingerne 
sendes ud med referatet. 

 
8. Stormøde for beboere og pårørende – stormødet med oplæg af læge Thomas 

Gorlén om den værdige død finder sted i starten af juni fra kl. 16-18.  
 
9. Meddelelser fra formanden 

Når der planlægges bustur, så er det vigtigt, at sammensætningen af beboere bliver 

overvejet, så det bliver en god tur. Jessie taler med lederne om dette. 

 

10. Meddelelser fra beboere og pårørende 
Ingen meddelelser 

 

https://gladsaxe.dk/Files/Files/SSF/Seniorcentre/Egegaarden/BPR/Referat%202022/2%20RammevedtAegter-Beboer-og-paaroerenderaad-07022022.pdf
https://gladsaxe.dk/Files/Files/SSF/Seniorcentre/Egegaarden/BPR/Referat%202022/3%20Skemaspoergsmaal_Gladsaxe-Kommune_Egegaarden.pdf
https://gladsaxe.dk/Files/Files/SSF/Seniorcentre/Egegaarden/BPR/Referat%202022/1%20Opgaveudvalgets-anbefalinger.pdf


11. Forslag til datoer for møder i 2022  
 

• 21. juni, kl. 15.00-17.30 – Stormøde på beboere og pårørende  

• 27. september, kl. 15.00-16.30 

• 13. december, kl. 16.00-18.30 inkl. spisning  
 

 
 

 

 

 


