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

Dato:  24.09.2021 
 
Deltagere i Beboer- pårørenderådet 2020 - 2022 

 
Ebbe Christensen (formand) 
Verner Skriver (beboer, Afdeling 2) 
Ninna Bilfeldt (beboer, Afdeling2) 
Flemming Schmidt (Afdeling 2) 
Kim Steen Hansen (Afdeling 2) 
 
Jessie Lykke (leder) 
Lisbeth Graff Thøger (souschef) 

Karen Elbak (pårørende Afdeling 1) (ikke til stede) 
Karen-Marie Pedersen (pårørende Afdeling 2) 
Annette Bilfeldt (pårørende Afdeling 2) 
 
Michael Dorph Jensen (Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget) 
 
Tommy Olsen (observatør fra Seniorrådet) 
 
Gæster: Borgmester Trine Græse og konsulent Stine Niel-
sen 
 

 
 
 

Referat fra møde i Beboer- og pårørenderådet  
den 22. september 2021 kl. 16.00 – 18.00 

 
 
 
 Referat  
 

1 Velkommen til de nye medlemmer i rådet; Beboere Flemming Schmidt og Kim Steen 
Hansen samt pårørenderepræsentant Annette Bilfeldt.  
 
Vi bød de nye deltagere samt borgmester Trine Græse og konsulent Stine Nielsen vel-
kommne.   
 

2 Drøftelse af opgaveudvalg for pleje- og demensboliger og hjemmepleje  
Borgmester samt formand for opgaveudvalget Trine Græse deltog under punktet med 
henblik på at få relevante input fra Beboer- og Pårørenderådet. Følgende spørgsmål 
blev drøftet med rådets medlemmer:  

 

• Hvad betyder noget særligt for dagligdagen og det gode liv i en plejebolig?  

• Hvad kan kommunen gøre for at udvikle og fastholde kvaliteten på plejeboligområ-
det? 
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Kommentarer fra beboere og pårørende: 

 

• Medarbejderne skal være rare, venlige og imødekommende 

• Maden er vigtig, fx har beboerne ikke lyst til svensk pølseret og stegen om søndagen 

er lidt tør 

• Det er godt, hvis det kan undgås at bruge vikarer, som ikke kender huset 

• Det er vigtigt at de pårørende føler sig lyttet til og velkomne 

• Der skal være en fast kontakt, som kender beboeren rigtig godt. Det nævnes som en 

god idé, at skrive på beboerens dør, hvem kontaktpersonen er, især hvis beboeren 

har nedsat hukommelse 

• Det er gode liv er, at gå til forskellige aktiviteter i hverdagen. Beboerne skal derfor 

opfordres og støttes til at deltage, så de kommer ud af boligen og ser nogle af de an-

dre beboere. Fx nævnes madlavning, busturene og filmaftenerne, som nogle af de 

bedste aktiviteter.  

•  Der er behov for at reparere fliserne på vejen ind til Møllegården (ude ved parke-

ringspladsen, og også på fortovet ude på Bagsværd Møllevej. Fliserne er knækkede 

og skæve flere steder, og det besværliggør gang med fx rollator og kørestol. 

• Lysene i fodgængerfeltet ved Q8 tanken skifter for hurtigt. Borgere, som er gangbe-

sværede, kan ikke nå at komme over 

• Der bør være mulighed for et alarmsystem med tovejskald, så det er muligt at kom-

munikere med personalet. Langt de fleste har kun en knap, de kan trykke på. Det skal 

dog bemærkes, at det ikke er velegnet til fx beboere med demens, da de kan blive 

bange, hvis der kommer en stemme ud af en højtaler uden, at de kan se personen.  

• Der mangler et samlingssted tilknyttet afdelingerne, fx mangler der en hyggelig dag-

ligstue i afdeling 2 

• Der skal være fleksibilitet, så medarbejderne kan flyttes rundt til andre funktioner, 

hvis de fx har brækket en arm og ikke kan løse de opgaver, som de plejer 

• Der skal udvises respekt overfor beboerne, fx skal medarbejderne ikke komme og ta-

ge fat i ens kørestol uden at spørge, om det er i orden. De skal også ringe på og vente 

på, at der bliver sagt ’kom ind’. 

 
Trine Græse fortalte, at der er indgået budgetforlig. Det er 2 mio. kr. til opgaveudvalget 
til anbefalinger.  
 
Der skal laves en rekrutteringsstrategi, og fra 2023 er der afsat 8 mio kr. til området – 
som blandt andet vil blive brugt på at uddanne medarbejdere.  
 
Der er endvidere afsat 8,5 mio. kr. i 2022 og fremover 10 mio kr. om året til en opnor-
mering på de somatiske pladser. Det vil også medføre at det bliver mere attraktivt at sø-
ge stillinger på de somatiske pladser.  
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Om opgaveudvalget 
Gladsaxe har i foråret 2021 nedsat et opgaveudvalg af politikere, repræsentanter for in-
teresseorganisationer og borgere med tilknytning eller erfaringer fra ældreområdet.  
 
Udvalget mødes seks gange i løbet af året med det formål at udarbejde et katalog med 
anbefalinger til, hvordan kvaliteten på pleje- og demensboligområdet og i hjemmeplejen 
kan fastholdes og udvikles.  
 
Opgaveudvalget opstiller anbefalinger indenfor tematikker med særlig relevans for be-
boernes dagligdag. Temaerne er: Arbejdskultur og -miljø, samarbejdet med familie og 
netværk, personaleforhold, borgere med kognitive udfordringer. Kataloget med anbefa-
linger behandles politisk inden udgangen af året 2021.  

 

3 Opfølgning på referat fra Beboer-pårørenderådsmøde 20. maj 2021  
Serviceleder Dorthe Dybro deltager ikke på dagens møde, men i stedet på næste Be-
boer- pårørendemøde, hvor hun vil fortælle om indsatser på køkkenområdet. 
 

4 Meddelelser fra Byrådet/Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 
Herunder en orientering om de omprioriteringer, der er besluttet inden for Sundheds- 
og Rehabiliteringsudvalgets område, som der henvises til i borgmesterens budgetop-
læg. 
 
Michael fortalte at Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget har besluttet at omkonverte-
re 5 boliger i Afdeling 2 til ældrevenlige boliger, pr. 1. januar 2022. Baggrunden herfor 
er, at der mangler ældrevenlige boliger i Gladsaxe, og at der ikke er ventetid på pleje-
boliger.  
 
Udvalgets medlemmer drøftede problemstillingerne de oplever hermed, herunder 
hvorvidt beslutningen er i overensstemmelse med lejeloven. Rådet forudser at blive 
holdt ajour med udviklingen på næste møde.   
 
Derudover er der omprioriteret 2 mio. inden for udvalgets område, for at øge resur-
serne til aktiviteter for hjemmeboende borgere, og dette skal finansieres ved at skære 
i aktivitetsbudgetterne på alle kommunens plejecentre. På Møllegården handler om 
det ca. 100.000 kr.  
 

5 Meddelelser fra centerleder/souschef 
Jessie havde på Afdeling 2’s Afdelingsmøde orienteret om at hun gerne ville høre fra be-
boere, som ønsker at betale for vedligehold af deres terrasse. Hun har ikke hørt fra nogen. 
Jessie har endvidere kontaktet Driftsafdelingen for at høre om der kan laves en aftale med 
denne om terrasserne. Jessie har endnu ikke fået svar fra Driftsafdelingen.  

 
Det store skilt ved Møllegården står på en måde, så mange ikke får set det. Det koster 
næsten 10.000 kr. at vende skiltet, så det bliver gjort hvis økonomien tillader det.  
 
Den 15. oktober er der lancering af Cykling uden alder på Møllegården. Det er primært 
for pårørende, medarbejdere og frivillige piloter, men beboerne er velkomne til at få 
sig en køretur. Der kommer opslag i Mølleavisen og i afdelingerne.  
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Alle beboere har fået 3. Corona vaccination. Den 8. oktober kan udeboende samt 
sundhedspersonalet blive vaccineret og den 6. oktober er der influenzavaccination for 
beboerne. Beboerrådet henstiller at alle lader sig vaccinere.  
 
Sundhedsstyrelsen anbefaler at vi igen skal lade medarbejderne pode sig ugentligt. To 
gange om ugen, hvis de ikke er vaccinerede (hvilket næsten alle medarbejdere er).  
 
Ejendomscentret begynder arbejdet med brandstrategien i oktober. Det betyder blan-
det andet, at der skal opsættes en række branddøre på Afdeling 2’s gange, at plante-
kassen i Møllehjulet skal fjernes og der skal monteres en væg samt at der kommer en 
flugtvejstrappe fra altanen i Afdeling 1.  
 

6     Meddelelser fra formand/næstformand 
Overvejelse vedr. nyvalg af formand/næstformand. Ebbe opfordrede en anden til at 
stille op som formand til næste møde. Ebbe kommer på Møllegården to gange om 
ugen, men føler at han er for langt væk fra hverdagen på Møllegården. Rådet konstitu-
erer sig på næste møde. 
 
Spørgsmål om opvask i Afdeling 2 v. Annette Bilfeldt 
En beboer i Afdeling 2 har forespurgt, om der kan komme personale til at tage opva-
sken, fordi det i øjeblikket er personalet fra plejen, der varetager opgaven. Ledelsen 
har forespurgt daglig leder i afdelingen. Svaret er, at med det nuværende budget, er 
der ikke økonomi til det.  
 
Beboerne påpeger, at det er vanskeligt at få hjælp fx til toiletbesøg i tidsrummet 17 - 
19. Ledelsen taler med daglig leder om dette.  

 
7 Meddelelser fra beboere og pårørende 

Intet yderligere. 
 

8 Evt.  
 

 
 
 
Næste møde: 

• 9. december 2021 kl. 16.00 – 19.00 (inkl. spisning). 
 
 


