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

Dato:  26.01.2022 
 
Deltagere i Beboer- pårørenderådet 2022 - 2024 

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

 

Karen Elbak (pårørende Afdeling 1) 
Annette Bilfeldt (pårørende Afdeling 2) 
 
Michael Dorph Jensen (Sundheds- og Rehabiliteringsudval-
get) 
 

Jørn Guldberg (observatør fra Seniorrådet) 
 
 

 
 
 

Møde i Beboer- og pårørenderådet  
den 16. februar 2022 kl. 16.00 – 18.00  

 
 
 
Dagsorden  
 

 
1 Velkommen til Jørn Guldager fra Seniorrådet, som er nyvalgt fra 1.1.2022 

 
2 Kommentarer til dagsorden og referat fra ordinært møde den 6. december 2021 

Ebbe spørger, om der er kommet flere tilbagemeldinger på maden? Jessie svarer, at hun 
har hørt, at der er større tilfredshed med maden, men ved ikke, om der er kommet flere 
tilbagemeldinger efter den nye ordning.  
 

3 Orientering fra Byråd og Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget v. Michael Dorph Jensen  
- Det er et nyt udvalg, så der har været en del arbejde med at sætte nye medlemmer 

ind i historikken. 
- SF har foreslået, at der skulle sidde en repræsentant fra Seniorrådet i BPR, men det 

blev ikke vedtaget. Det er derfor ikke skrevet ind i de nye vedtægter for beboer- og 
pårørenderåd. Nye vedtægter omdeles på mødet. 

- Der blev sidste år nedsat et opgaveudvalg. Der var i alt 6 møder, og udvalget er kom-
met med mange punkter til at forbedre vilkårene i plejeboligerne og hjemmeplejen. 
Punkterne er blevet prioriteret – kommer senere i dagsordenen. Michael kan være 
bekymret for, at de anbefalinger, som ikke er prioriteret, ikke kommer op. ’ 
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4 Orientering fra ledelsen 
- Advokatundersøgelsen – medarbejderne er så småt tilbage igen. Det har været rigtigt 

svært for dem at være hjemme, men også svært at være tilbage. Personalegruppen 
har taget godt imod dem.  

- Ældretilsyn - rapporten vedlagt – en fin rapport, som vi er meget tilfredse med. Rådet 
er ikke enig i alt, hvad der står i rapporten. Jessie siger, at det er et her og nu billede, 
og at der naturligvis altid sker fejl. En i rådet giver udtryk for, at det er underligt, at 
der ikke står, at der er personalemangel, og at der mangler en daglig leder. Jessie sva-
rer, at det har tilsynet sikkert ikke spurgt til, og det er heller ikke det, som de ser ef-
ter, når de er på tilsyn.  

- Kommunalt tilsyn – rapporten er lige kommet, og der er 3 anbefalinger. Rapporten 
gennemgås på næste BPR-møde. 

- Budget 2021 – Møllegården har brugt for mange penge på personale i 2021.   
- Reparation af karnapper i afdeling 2 – arbejdet med karnapperne begynder i marts. 

Håndværkerne starter med 4 stk. hver uge, og det tager 14. dage for hver karnap. Be-
boerne får brev 3 uger før, arbejdet i deres bolig begynder.  

- Danmarks statistik har sendt rapport fra 2021. Rapporten sendes ud til orientering 
med referatet. Rådet giver udtryk for, at det er meget sent, at rapporten kommer, og 
at den derfor ikke kan bruges til så meget.  

 
5 Orientering fra formanden 

- Dialogmøde med køkkenet – der har været beboer dialogmøde med køkkenet. Flem-
ming havde billeder med til mødet af en tallerken, hvor maden ikke så særligt godt 
ud. Lederen af køkkenet, Dorthe, er slet ikke tilfreds med, hvordan maden serveres. 
Dorthe foreslår, at der blev sendt en menuplan med, så medarbejderne ved, hvordan 
det skal serveres. Der var også en dialog om årstidens grøntsager. Kartoflerne er 
hårde i skallen og bløde indeni. Køkkenet køber kartoflerne forkogt. Køkkenet vil gøre 
et nyt forsøg med selv at koge kartoflerne, men på denne årstid er kartoflerne ikke så 
gode. Kødet om søndagen er tørt. Køkkenet vil forsøge at langtidsstege kødet samt 
pakke det ind, så saften ikke løber ud. Smørrebrødet er meget fint. Flemming opfor-
drer til at bruge postkassen ved køkkenet, hvis man har ros eller ris.  

 
6 Gennemgang af anbefalinger fra Opgaveudvalget – v. Annette og Michael 

Der var rigtig mange ideer til anbefalinger. Michael sender opgaveudvalgets anbefalinger 
ud.  
Seniorrådet har også set på opgaveudvalgets anbefalinger og er glad for de udvalgte an-
befalinger. Udvalget er bekymret for, at de resterende anbefalinger ikke kommer frem 
igen. Seniorrådet kan også være bekymret for de anbefalinger, der skal finansieres inden 
for rammen. Forebyggelse af forråelse er blandt punkterne.  
 
Link til Dorthe Birkmose You tube video 
 

 
7 Beboer- pårørenderådets roller i forhold til beboere og pårørende v. Annette og Michael  

Annette, Michael og Jessie foreslår 4 møder om året med 2-3 repræsentanter fra BPR 
samt en medarbejder. Det kunne til første møde være en terapeut, til andet møde en 

https://gladsaxe.dk/Files/Files/Faelles-dokumenter/Planer-politikker-visioner/SSF/Tilsynsrapporter/plejeboliger/m%C3%B8lleg%C3%A5rden/Aeldretilsynet-Tilsynsrapport_-Reaktivt-tilsyn-2021_-Moellegaarden.pdf
https://gladsaxe.dk/Files/Files/Faelles-dokumenter/Planer-politikker-visioner/SSF/Tilsynsrapporter/plejeboliger/m%C3%B8lleg%C3%A5rden/Aeldretilsynet-Tilsynsrapport_-Reaktivt-tilsyn-2021_-Moellegaarden.pdf
https://gladsaxe.dk/Files/Files/SSF/Seniorcentre/M%C3%B8lleg%C3%A5rden/BPR/Referat%202022/Bilag%202%20Opgaveudvalgets-anbefalinger.pdf
https://gladsaxe.dk/Files/Files/SSF/Seniorcentre/M%C3%B8lleg%C3%A5rden/BPR/Referat%202022/Bilag%202%20Opgaveudvalgets-anbefalinger.pdf
https://www.google.dk/search?q=dorthe+birkmose+you+tube&ei=FasXYtK3C5D-rgTs87CgDA&oq=dorthe+birkmose+you+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIFCCEQoAE6BwgAEEcQsAM6BwgAELADEEM6BQguEIAEOgUIABCABDoECAAQQ0oECEEYAEoECEYYAFDFBFitG2CUKWgBcAF4AIABbYgBuQOSAQMzLjKYAQCgAQHIAQrAAQE&sclient=gws-wiz
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aktivitetsmedarbejder, herefter en plejemedarbejder og så en medarbejder fra køkkenet. 
Tages op igen til næste møde.  
 

8 Budgetønsker til Budget 2023 
Beboer- og pårørenderådet skal drøfte, om de har ønsker til Budget 2023.  
Der ønskes ikke noget til Møllegården, da Møllegården selv skal finansiere 50 %, og det 
bliver der ikke råd til i 2023 

 
9 Indretning af dagligstue i afdeling 1 v. Karen – udsat til næste gang 

 
10 Evt.  

 
- Der er et ønske om, at der kommer et opslag, når der kommer en nyansat.  

- Der er et ønske om, at der kommer en og fortæller om fremtidsfuldmagter og den sidste 
vilje. Dette kunne evt. være på et stormøde.  

- Jørn siger tak, fordi han må deltage i BPR hos os og oplyser, at Inge Mandrup har trukket 
sig som formand, og Minna Vadskjær er ny formand for Seniorrådet.  

- Der er et ønske fra højtlæsningsgruppen om lidt kaffe – Ebbe henter kaffen i køkkenet.  
- Ebbe orienterer om en episode, hvor en beboer har fået skrevet på sit kakkelbord. Jessie 

fortæller at der blev taget en log på døren, men denne var ikke korrekt. Firmaet, som har 
solgt låsesystemet, har være ude og lavet noget opdateringer og nu virker det. Der er 
stadig ikke fundet en forklaring på, hvordan det skrevne, er kommet på bordet. 

 
 
 
De kommende møder: 
 

• 15. juni, kl. 16.00 – 18.00 

• 27. september, kl. 16.00 – 18.00 

• 6. december, kl. 16.00 – 19.00  
 


