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Møllegården Plejeboliger 
Bagsværd Møllevej 9, 2700 Kgs Lyngby 
Telefon: 39 57 46 02 
E-mail: mollegaarden@gladsaxe.dk 
 

Dato:  16.09.2020 
 
Deltagere 

 
Ebbe Christensen (beboerrådsformand) 
Verner Skriver (beboer) 
Ingrid Hegvad (beboer) 
Lilian Schmiegelow (beboer) -fraværende 
 
Jessie Lykke (centerleder) 
Lisbeth Graff Thøger (souschef, referent) 

Jørgen Weel (pårørende Afd. 1) 
Pia Jørgensen (pårørende Afd. 1 
Karen-Marie Pedersen (pårørende Afd. 2) 
Michel Dorph Jensen (Sundheds- og Rehabilite-
ringsudvalget) 
 
Tommy Olsen (observatør fra Seniorrådet) 

 

 
 

Møde i Beboer- og pårørenderådet  
den 16. september 2020  

 
 Referat  
 

 
1 Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt.   
 

2 Møde med Allan Segerlund fra FSB 
Allan Segerlund præsenterede sig og fortalte, at der er forslag om en reduktion af hus-
lejen i 2021 på 2,7%. Der blev spurgt til hvad Administrationsbidraget dækker over. 
Administrationsbidraget er det afdelingen betaler udlejer til administration, og beløbet 
reguleres efter prisudvikling og er afhængig af omfanget af boliger. Kontoen til Ren-
holdelse går til dækning af teknik samt grønt og hvidt vedligehold og skadedyrsbe-
kæmpelse.  
 
Der var et ønske fra de pårørende, om at få rykket beboernes afdelingsmøde næste år 
til om aftenen gerne kl. 17 eller 19. Dette vil ledelsen undersøge muligheden for. Allan 
bad om at få det at vide i god tid, hvis tidspunktet skal ændres.   
 

3 Opfølgning på referat fra Beboer-pårørenderådsmøder 26. maj 2020  
Vi aftalte, at der i dagsorden/referat skal stå hvem de forskellige deltagere 
er/repræsenterer.  
 
Værdighedspolitikken fordeles i boligerne til de pårørende.   
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4 Meddelelser fra Byrådet/Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 
Budgetforhandlingerne er i fuld gang. Borgmesterens budgetoplæg indeholder bla. fle-
re midler til kropsbårne hjælpemidler. Kildegården får tilført yderligere 2 mio kr. om 
året til flere medarbejdere.  

 
På det seneste udvalgsmøde talte udvalget om den fysiske indretning på plejeboliger-
ne, styrket indsats i eftermiddags- og aftentimerne samt sociale- og kulturelle aktivite-
ter i huset. Udvalget foreslår, at der er fokus på underholdningsaktiviteter og udendørs 
arrangementer eller til dækning af entréudgifter mv.  
 

 
5 Meddelelser fra centerleder/souschef 

• Møllegården har fået 76.000 kr. så afdelingerne kan tage beboerne med ud på 
ture. I Afdeling 1 har mange af beboerne være på Skovlyst og i Afdeling 2, er 
man i gang med at planlægge arrangementerne. Med de seneste restriktioner, 
er det er forudsætning, at beboerne kan spise under trygge og afgrænsede for-
hold.  

• Pulje til fastholdelse af social kontakt har betydet, at vi har kunne ansætte lidt 
flere medarbejdere om eftermiddagen til at tage imod pårørende.  

• Vi søger at holde personalegrupperne adskilt. Der er naturligvis grupper, som 
må gå på skift i huset – som fx rengøring, teknik, sygeplejersker osv.  

• Køkkenmøder bliver fremover afviklet afdelingsvis, af hensyn til ikke at blande 
beboerne fra de to afdelinger.  

• Jessie opfordrede til at beboerne kommer med ideer til klimavenlige tiltag – 
som understøttelse af Gladsaxe Kommunes mål om at have fokus på bæredyg-
tighed. Rådet talte allerede om at der kan spares på græsklipningen – så det ik-
ke er hver anden uge om sommeren, men sjældnere. Lisbeth informerer drifts-
afdelingen om dette.  

 
 
6     Meddelelser fra formand/næstformand 

Formanden meddelte at de fælles beboer-rådsmøder er nedlagt.  
 
Formanden orienterede om at han flytter til bolig i Bagsværd, men at han fortsætter i 
rådet, og vil fortsætte med højtlæsning ugentligt for beboerne. 
 

7 Anden bølge af Corona 
En pårørende bad om at der etableres et rum, hvor der kan arrangeres besøg for pårø-
ende, hvis der kommer yderligere restriktioner ift. pårørendes besøg. Rådet førte en 
drøftelse af hvordan vi forholder os, hvis der bliver yderligere besøgsrestriktioner, så-
ledes at beboerne fortsat kan modtage besøg på en sikker måde. Vi har ikke et ledigt 
eller velegnet lokale til besøgsrum.  
 
Der blev stillet forslag om at det er godt ønske til budgetprocessen, og skal viderebrin-
ges nu til budgetforhandlingerne. Vi aftalte at Ebbe tager kontakt til formanden for Se-
niorrådet og Michael også går videre med ønsket ift budgetforhandlingerne.  
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En pårørende bad om at retningslinjer for besøg af beboerne tydeligt fremgår af 
hjemmesiden. Ledelsen undersøger teksten og præciserer.  
 
 

8 Borgerfeedbackmøde 
Ledelsen ønsker at høre ønsker og tilbagemeldinger fra beboere og pårørende om 
hvad de synes om livet på Møllegården. Vi ønsker at høre om der er noget de savner, 
og om nogen har ideer til nye aktiviteter. Ledelsen ønskede at drøfte med rådet, hvor-
dan vi bedst får indsamlet ideer og tilbagemeldinger.  

 
Der førtes en drøftelse af forskellige muligheder for at inddrage input fra beboere og 
pårørende.  
 
Når coronarestriktionerne lempes, vil vi arrangere et møde, hvor der er tid til at tale 
om livet på Møllegården. Rådets medlemmer ønsker at medvirke ved udarbejdelsen af 
spørgsmål.  

 
 
9 Aktiviteter på Møllegården 

Formanden ønskede at vi drøftede, hvilke aktiviteter beboerne på Møllegården kunne 
tænke sig samt placeringen af kulturarrangementer f.eks. i forhold til at holde et ar-
rangement i forbindelse med frokost og det, som serveres for dem som normalt ikke 
betaler til frokost.  

 
Jessie fortalte, at der skelnes mellem dét der betales til kosten, og det der betales til 
kultur. I kostprisen, som fastsættes politisk, indgår maden til de årlige store fester i hu-
set, såsom påskefrokost, høstfest og julefrokost. Beboere, der ikke betaler til froko-
sten, kan deltage, men skal betale for disse festmåltider.   
 
Kulturpengene skal bruges til kulturarrangementer, hvor kun dem der betaler til kul-
turkasse deltager. Det gør næsten alle beboere, for det giver adgang til at komme på 
busture med forplejning, få entreer betalt til Knuthenborg og lign., mini-koncerter, fre-
dagsbar og alle de andre ting, der normalt laves i løbet af året.  
 
I år har vi fået aflyst en del arrangementer, og det gør at vi skal finde andre måder at 
tilbyde beboerne kulturaktiviteter. Rådet vil få en redegørelse om forbruget af kultur-
pengene i 2020 til første møde i 2021. 
 
Før Corona var der altid opslag i husavisen med månedens aktiviteter. Og der var op-
slag i afdelingerne om ugens yderligere aktiviteter. Med de nye restriktioner er det 
Møllegårdens ansvar at sikre afstand og begrænse mængden af deltagere til de forskel-
lige aktiviteter. Derfor kan vi i øjeblikket ikke lave opslag, men aktivitetsmedarbejderne 
inviterer i stedet enkelte med.  

 
Ingrid fortalte, at om eftermiddagen og efter maden mangler der hygge – alle dage. 
Beboerne er meget glade for de to nye aktivitetsmedarbejdere – Karina og Ann.  
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10 Meddelelser fra beboere og pårørende 
Ingrid kommenterede, at det var dejligt, at der var givet penge til eftermiddags- og af-
tentimerne, men behovet mener hun, er væsentligt større i weekenden, hvor der ikke 
er så meget personale på arbejde, og hvor der er brug for flere hænder.  
 
Nina fortalte, at hun oplever at medarbejderne i weekenden ofte er for unge, og man-
ge gange ikke har så meget tjek på tingene. Nina og Ingrid efterspørger mere af det fa-
ste personale i weekenden. De oplever begge, at det går for hurtigt. Det er langt fra 
det gode måltid. Det er som om man har glemt begrebet det gode måltid.  
 
Det er et problem at maden øses op i alt for store portioner og med sovs til op over al-
le kanter. Det skyldes måske at medarbejderne gerne vil gøre det godt, men det bliver 
uappetitligt, når det bliver serveret sådan. Det var bedre før Corona, hvor maden blev 
serveret på fade, og beboerne selv kunne forsyne sig.  

 
11 Evt.  

Ebbe savnede viden om hvordan det går i Afdeling 1.  
 
Pia fortalte, at hun har kendskab til en bord-mikrofon ’en skildpadde’ som forbedrer 
lyder under video-møder. Det kunne vi godt bruge, så Pia vil sende link til Lisbeth med 
produktinformation.  
 

 
Den kommende møderække: 
 

• 10. december kl. 16.0 – 19.00 (inkl. Smørrebrød) 

• 11. februar kl. 16.00 – 18.00 

• 20. maj kl. 16.00 - 18.00 
 


