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

Dato:  18.11.2021 
 

 
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)  
Karen-Marie Pedersen (pårørende Afdeling 2) ÷ 
Annette Bilfeldt (pårørende Afdeling 2)  
Michael Dorph Jensen (Sundheds- og Rehabiliterings-

udvalget)  
 
Tommy Olsen (observatør fra Seniorrådet)  

 
 

Ekstraordinært møde i Beboer- og pårørenderådet  
den 18. november 2021 kl. 16.00 – 17.00 

 
Referat 
 
1. Orientering om sag i pressen, der omhandler Møllegården Plejeboliger v. ledelsen 
Jessie orienterede om hovedindholdet i sagen om krænkende handlinger og snaps. Jessie fortal-
te, at sagen var fra sommeren 2019. Ledelsen blev først blev bekendt med sagen i februar 2020 
og handlede, så snart de blev bekendt med den. Jessie understregede, at sagen personalejuridisk 
er håndteret efter bogen.  
 
Politikerne i Gladsaxe Kommune er vrede over ikke at være blevet orienteret om sagen i sin tid. 
De blev først bekendt med den, da Berlingske henvendte sig til borgmesteren tirsdag den 9. no-
vember 2021.  
 
Som konsekvens af sagen har man politisk besluttet at hjemsende afdelingschefen for Sundhed 
og Rehabilitering, fordi hun ikke orienterede det politiske niveau. Herudover har man valgt at 
hjemsende fire medarbejdere fra det berørte team, fordi man mener, at de enten er direkte 
involverede eller kan være medløbere.  
 
Politikerne har endelig besluttet, at der skal iværksættes en ekstern uvildig advokatundersøgelse 

ved for at få belyst sagen yderligere. Advokatfirmaet Sirius skal varetage undersøgelsen. Sund-
heds- og Rehabiliteringsudvalget skal på deres møde 1. december 2021 træffe beslutning om 
kommissoriet for undersøgelsen.  
 
Udover at beboere og medarbejdere på Møllegården er blevet informeret om sagen ved brev, er 
de pårørende også blevet orienteret på et informationsmøde den 15. november 2021, hvor ca.  
100 deltog. Enkelte beboere deltog også.  
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Fredag den 19. november, er der endvidere informationsmøde for alle medarbejderne på Mølle-
gården.  
 
Jessie sagde, at det er helt utilgiveligt, at medarbejdere kan køre sådan af sporet og synes, det er 
synd for alle de medarbejdere, der er derude hver dag og gør et kæmpe stykke arbejde. Vi gør 
noget ved og tager det meget seriøst.  
 
Nu afventer vi undersøgelsens resultater og på næste Beboer- og pårørenderådsmøde drøfter vi 
hvad vi kan gøre.  
 
Rådet drøftede behovet for mere ledelse til stede hver dag. Daglig leder i Afdeling 1 har været 
meget fraværende i en længere periode, og er nu fratrådt sin stilling. Dette vil blive drøftet i for-
valtningen.  
 

Lisbeth orienterede om at vi er orienteret om at ledelsen på Møllegården er politianmeldt, 
men vi har ikke set den konkrete anmeldelse endnu.  
 
Lisbeth sagde, at ledelsen imødeser en advokatundersøgelse og vil gøre sit til at sagen belyses.  

Vi imødeser en klar beskrivelse af hvad niveauet skal være for orientering opadtil samt ni-
veauet for, hvad der kan drøftet i Beboerpårørenderådet.  
 
Ebbe synes, at det er et stort problem, at der ikke er en FOA Tillidsrepræsentant på Mølle-
gården. Ledelsen er enig i dette.  
 
 
2. Evt. 
Næste møde er planlagt til den 9. december, men Jessie Lykke ønsker mødet flyttet. Næste 
møde bliver:  

• Mandag den 6. december kl. 16.00 – 19.00 inkl. spisning 
 
Jessie får sat en postkasse op uden for sin dør, så beboere og medarbejdere kan kommuni-
kere direkte til Jessie, hvis de ønsker det.  
 
 
 
 
 
 
 


