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

Dato:  10.05.2021 
 
Deltagere i Beboer- pårørenderådet 2020 - 2022 

 
Ebbe Christensen (formand) 
Verner Skriver (beboer, Afdeling 2) 
Ninna Bilfeldt (Afdeling 2) 
 
Jessie Lykke (leder) 
Lisbeth Graff Thøger (souschef) 

Karen-Marie Pedersen (pårørende Afdeling 2) 
Michael Dorph Jensen (Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget) 
 
Tommy Olsen (observatør fra Seniorrådet) 

 

 
 

Møde i Beboer- og pårørenderådet  
den 20. maj 2021 kl. 16.00 – 18.00 

 
 Referat  
 

1 Kommentarer til dagsordenen 
Vi sendte de afgående medlemmer en kærlig tanke med tak for deres indsats i den pe-
riode de har siddet i rådet.  
 

2 Opfølgning på referat fra Beboer-pårørenderådsmøde 16. september 2020  
Jessie vil planlægge borgerfeedbackmøde med en mindre gruppe af beboere og pårø-
rende, efter sommerferien. Jessie vil spørge rådet om spørgsmål til beboerne. Karen-
Marie Pedersen, Verner og Ninna vil gerne hjælpe Jessie med at formulere spørgsmål 
til beboere og pårørende.  
 

3 Meddelelser fra Byrådet/Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 
Michael fortalte om temaer på den politiske arena. Sundheds- og Rehabiliteringsudval-
get har drøftet Kvalitetsstanden 2022. Det er nedsat et opgaveudvalg, som er sam-
mensat af politikere, brugere, pårørende og repræsentanter fra interesseorganisatio-
ner på ældreområder – i alt 15 medlemmer. På det næste møde deltager borgmeste-
ren, som er formand for udvalget, for at fortælle om arbejdet.  

 
4 Meddelelser fra leder/souschef 

Møllegården havde hen over julen et stort coronaudbrud på Afdeling 1. Vi kom hurtigt 
over det, men det har været en voldsom oplevelse for både beboere og medarbejder-
ne. Vi har efterfølgende haft debriefing med alle medarbejdere. Ca. 97% af beboere er 
færdigvaccinerede og langt de fleste medarbejdere. Vi nærmer os nu almindelige til-
stande. 
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De frivillige er tilbage på Møllegården. 
Kristine Nielsen er ny aktivitetsmedarbejder i Afdeling 2.  
Den kommunale Skovtur bliver erstattet af lokale ture  
Møllegården har fået bevilliget projektering af nyt vindfang til Møllehjulet. 
Der har været Tilsyn på Møllegården. Rapporten udsendes/omdeles til medlemmerne, 
når vi modtager den. Men vi kan allerede nu fortælle at vi har fået vurderingen Meget 
tilfredsstillende.  
 

5     Meddelelser fra formand/næstformand 
Ebbe føler at han er for langt væk fra Møllegården, og derfor ønsker han at trække sig 
som formand, men fortsat sidde i rådet som frivillig. Han vil bistå den nye formand, og 
vil gerne være næstformand.  
 

6 Møllegården har fået ny Serviceleder - spørgsmål fra Ebbe til ledelsen 

• Hvad er ændret? 

• Hvad ønskes ændret, gerne i dialog med de deltagende beboere 

• Hvad er der sket med køkkenmøderne? 
 
Den nye serviceleder hedder Dorthe Dybro. Hun er startet 1. februar, men har allerede 
sat flere spændende projekter i gang, såsom opstart af produktion af dysfagi-kost (kost 
til beboere med synke-besvær), en ny arbejdsgang for madudportionering, til dem der 
spiser hjemme i Afdeling 2, og en Kosthåndbog. Hun har også planer om at medarbej-
derne interviewer nye beboere, så beboerne får en god introduktion til mad og får 
valgt den rigtige kost.  
 
Rådet møder hende den 22. september, hvor hun deltager med en præsentation af 
området.  
 
Mht. Køkkenmøderne, så har der ikke være holdt køkkenmøder som vi kendte fra tidli-
gere. I stedet har medarbejderne fra køkkenet deltaget i beboermøder. Det var en god 
oplevelse og der var en god dialog mellem køkkenmedarbejderne og beboerne.  Hvor-
dan de skal holdes fremover, skal aftales mellem afdelingerne og køkkenet.  

 
7 Tilsyn på Møllegården - spørgsmål fra Ebbe til ledelsen 

Tilsynet omkring februar 2020 har BPR-rådet ikke fået præsenteret resultatet af. Først 
via et punkt på Seniorrådets dagsorden, har formanden hørt om tilsynet. Ebbe beder 
om en forklaring og vil høre om der er andre tilsyn, ledelsen kan berette om. 
 
Det er korrekt at rådet ikke har fået udleveret tilsynsrapporten. Den var printet og lå 
klar til det aflyste møde i foråret. Ledelsen beklagede, at rapporten ikke var blevet 
omdelt. Rapporten ligger på hjemmesiden. Der er fulgt op på anbefalingerne fra rap-
porten. Nu har vi netop haft tilsyn igen, og rapporten eftersendes til medlemmerne i 
næste uge.  
 

8 Budget 2021 
Formanden ønsker status og at høre om der er tillægsbevillinger i år. 
Budgettet er det samme som sidste år – der er ingen tillægsbevillinger. Pt er status, at 
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der er underskud på begge plejeafdelinger – fordi vi har måtte bruge dyre vikarer i pe-
rioden, hvor vi var ramt af corona.  
 

9 Brug af Kulturmidler i 2020 og ideer til 2021 - spørgsmål fra Ebbe til ledelsen 
Er der forslag til forbrug og bliver pengene disponeret? Hvordan kan vi sikre os at alle, 
der betaler får noget for pengene? 
I 2020 blev alle midler brugt. I 2021 er der indkøbt entrékort til alle de store attraktio-
ner, såsom Tivoli, Zoo, Den blå Planet o.lign. Der er planlagt sommerfest og busture.  
 
Har rådet særlige ideer og ønsker til brug af kulturmidlerne i 2021? 
Sandskulptur i Hundested, Teknisk museum i Svanemølleværket, Experimentariet, 
Økobyen i Torup v. Frederiksværk,  

 
10 Nyvalg til BPR v. Ebbe 

– hvordan sikrer Rådet at flere stiller op – gerne 3-4 personer – både beboere og pårø-
rende. 
Vi aftalte af Ebbe sender tekst til en plakat, som Lisbeth sætter op til print og udleve-
ring til alle boliger. Plakaten skal opfordre beboere og pårørende til at stille op til rådet 
og ikke mindst, erstatte Ebbe som formand.  
 

11 Meddelelser fra beboere og pårørende 
Verner spurgte til om det er meningen, at beboerne selv skal holde deres terrasser fri 
for ukrudt. Ledelsen mener ikke at det er en del af aftalen med driftsafdelingen, men 
vil undersøge sagen. Jessie foreslog, at det var et emne, som beboerne kunne drøfte 
på et afdelingsmøde, med KAB efter sommerferien. 
 

12 Evt.  
Karen-Marie spurgte til om man kan maile til medarbejderne. Jessie foreslog at man 
som pårørende skriver til daglig leder. Mailadressen står i Mølleavisen.  

 
Den kommende møderække: 
 

• 22. september 2021 kl. 16.00 – 18.00 (hvor borgmesteren og serviceleder deltager) 

• 9. december 2021 kl. 16.00 – 19.00 
 
 
 
 
 
 
 
 


