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1. Godkendelse af referat  
Godkendt – længe siden – blev afholdt 13/2 

                                                                                                                                                               
2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

3. Covid 19 – midler til beboerne, åben/lukket evaluering, besøg udendørs 
evaluering, evaluering generelt 
Ifm. Sommerpakkerne er der givet 850 kr. pr. beboer til aktiviteter. Da vores beboere 
ikke kan rumme at deltage i store arrangementer eller aktiviteter som tager lang tid, 
har vi tænkt at tage på nogle små ture med bussen, men få beboere af gange, spise 
madpakke, evt. spise på restaurant. Der vil også komme nogle og spille lidt musik 
her på plejehjemmet. Der blev spurgt til forslag til aktiviteter. 
 
1 pårørende ytrede, at der er oplevet dårligere hygiejne under corona, Sanne 
beklagede at hun havde haft denne oplevelse, og at der vil blive taget hånd om det 
hurtigst muligt. 
 
Det har været svært at være pårørende til en plejehjemsbeboer under corona, bla. 
pga. åben/lukket og andre restriktioner. Der blev ytret fra pårørende at det ikke er 
holdbart, hvis der kommer en ny periode hvor pårørende slet ikke må besøge på 
plejecentret 
 
Fra i dag – vil det være muligt at gå ind via hoveddøren – der skal stadig ringes ind 
først 

http://www.humble.plejecenter@langelandkommune.dk
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Tanker om at få lavet en pavillon i forbindelse med udestuen i Rosenhaven – Jens 
Garfalk opfordrede Sanne til at tage kontakt til Jens Jørgensen fra Boligselskabet, 
da flere af beboerne har svært ved at skulle udenfor først. 
 

4. Boligselskabet – regnskabet fremlægges mm. 
Jens Garfalk, forretningsfører i Boligselskabet gennemgik regnskabet – det 
vedhæftes referatet. 
 
Ønsker til hvad vi godt kunne tænke os at få lavet: 

• Udvendige markiser på boligerne specielt stue 7-9 samt stue 14-17 

• Aflukke ved Humlehavens hoveddør – så vi på varme dage kan komme derud 
med beboerne. 

• Køkken Humlehaven – trænger til udskiftning da det er nedslidt, vi kunne godt 
tænke os at få det flyttet det over på en af væggene mod beboernes stuer. 
 

Jens vil tage med tilbage til Jens Jørgensen, boning af gulve på fællesareal – 
fordelingsnøgle med udgiften. 

 
5. Evt. (sidste møde Sanne deltager, ansættelse ny leder, Kursus for pårørende 

til et menneske med demens) 
 
Stilling som ny leder er slået op. Sannes sidste dag er ikke helt afklaret, men bliver 
sidst i oktober. Ny leder starter først 1. december. Der blev spurgt til hvem som har 
ledelsesansvaret i den periode hvor der ikke er en leder. Det vil blive afklaret, og 
orienteret ud til beboer og pårørende.  
 
Kursus for pårørende til et menneske med demens. Foregår i Rudkøbing i 
Frivillighedscentret den 5+12+19/11 16.30-19.00 
 
Der blev spurgt ind til hvordan vores nye medarbejdere bliver klædt på til at arbejde 
med demente. Sanne fortalte at alle nye skal gennemgå ABC-demens, som er et e-
learning program, og de bliver også klædt på af vores sygeplejerske ift. 
Demensrejseholdet 
 
Music Cure streaming– med rolig film på skærmen – Sanne vil følge op på det og få 
det iværksat inden hun stopper 
 
Vigtigt, at personalet præsenterer sig overfor pårørende, så de ved hvem som tager 
sig af deres kære. Vigtigt, at alle ansatte har deres idkort på sig, så man kan 
identificere sig. 
 

6. Ny dato: 24/11-20 kl. 10-12 – ændres til december – pga ansættelse ny leder? 
Der blev ytret ønske om at møde den nye leder så hurtigt som muligt, så hvis ansat 
ny leder pr. 1/12, er der ønske om at det bliver den afholdt i december. Der vil blive 
indkaldt, lige så snart det vides hvornår den nye leder starter 

                                                       
P.r.v. 
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