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Tilstede: Asger Larsen, Bent Larsen, Grethe Kruse, Annette Jørgensen 

Afbud: Bente Arnsted, Ulla Jørgensen, Jytte Lund 

 

 

 

Undertegnede fortæller de fremmødte omkring den sidste tids begivenheder, heriblandt; 

 

Brandtilsyn, som desværre udmøntede sig i nogle påbud grundet mangelfuld instruktion af personale. 

Undertegnede fortalte, at serviceteamet vil stå for instruktion af medarbejdere samt afprøvning af ABA-

systemet med jævne mellemrum fremover. 

Ved tilsynet var der desuden set kiler i nogle af dørene, hvilke nu er fjernet. 

Ydermere skal der opsættes et lukkesystem på dørene ind til hhv vagtstuen og personalerummet, 

således at det stemmer overens med nutidens krav fra myndighederne – dette påhviler boligselskabet og 

de er i gang med at undersøge markedet. 

 

Tirsdag d. 28/5-19 skulle der laves lynsikring på plejehjemmet. 

Dette medførte en række planlagte strømafbrydelser og det hele gik fuldstændig planmæssigt. 

Alle beboere var forinden adviseret via en seddel, der var blevet uddelt til hver enkelt en uges tid 

forinden, så alle var klar over det. 

Grundet disse strømafbrydelser var der sat flere medarbejdere end vanligt på vagt, således at der blev 

runderet i huset hele tiden. 

 

Dette års sommerhustur går igen til Spodsbjerg og dette år i uge 37. 

Planen er som vanligt og der var stor opbakning fra BP-rådet til at give en hånd med, når tiden nærmer 

sig. 

 

På torsdag d. 6/6-19 holdes der grillfest på plejecentret. 

Alle beboere har fået udleveret en seddel med dagens menu og vi satser på flot vejr, således at vi kan 

sidde i atriumhaven og nyde det alle sammen. 

 

Der er ansat i alt 7 ”mini-flexjobbere”, som bl.a. hjælper til ved morgenmaden og anretter morgenmad til 

beboerne samt igangsætter dialog og hygge. 

Dette udtrykte deltagerne ved dagens møde stor begejstring for. 

De ovennævnte medarbejdere er udgiftsneutrale for plejecentret, da de aflønnes af kommunen. 

 

Undertegnede fortalte ligeledes om de udfordringer der har været ift at opretholde varme i bl.a. terapien 

henover vinteren og der er et ønske om, at dette skal ordnes/udbedres inden næste vinter – 

boligselskabet er på sagen. 
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Der blev ligeledes stillet spørgsmål ved ”tremmeburet” på en af gangene og det er et ønske fra 

undertegnedes side, at dette skal fjernes, men der er usikkerhed om, hvorvidt det er kommunen eller 

boligselskabet der skal gøre det – undertegnede tager det op igen og undersøger det nærmere. 

 

Deltagerne udtrykte også, at der er behov for at få malet på plejecentret og dette bekræfter 

undertegnede. 

Serviceteamet er adviseret og vil kigge på sagen. 

 

Sidste år blev der ansøgt om midler til indkøb af en ”duo-cykel” – desvæære blev der givet afslag, men i 

år forsøges der igen af hhv. Annette og Asger. 

 

Der er et stort ønske om at få etableret et vindfang ved hoveddøren, da der er koldt og ofte fyldt med 

blade og andet udefra inde i gangarealet. 

Dette har været drøftet tidligere med kommunen, men undertegnede tager det op igen og undersøger 

mulighederne. 

 

Der er ansat en ny sygeplejerske på plejecentret, da den anden er gået på barsel. 

Hun hedder Pia og er en erfaren og dygtig sygeplejerske. 

Der er som altid mulighed for at få hjælp fra de udekørende sygeplejersker i de tidsrum, hvor centerspl ej 

er til stede. 

 

 

Mødet afsluttet med, at deltagerne udtrykker deres tilfredshed med stedet som helhed – de er glade for 

måden det køres på og de oplever et omsorgsfuldt og engageret personale. 

 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

Tina Schmidt Kruse  

Plejecenterleder 


