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Referat af Bruger-/pårørendemøde 
på Tullebølle Plejecenter 

torsdag den 30. januar 2020 
 

 
Deltagere: 
Beboerrepræsentant Peter Trudsøe Larsen 
Beboerrepræsentant Johannes Wagenaar 
Beboerrepræsentant Lilian Nørrelund 
Pårørende Jytte Kieler 
Plejecenterleder Pia Clausen  
Sekretær Eva Lund Hansen 
 
Fraværende:  
Pårørenderepræsentant Jens Ole Hansen 
Medarbejderrepræsentant Finn Klok-Heineth 
 
 
Pia bød velkommen til de nyvalgte medlemmer Jens Ole og Lilian. 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

− Referatet blev godkendt. 
 

2. Konstituering af rådet. Valg af formand og næstformand 

− Jytte Kieler blev genvalgt som formand. 

− Lilian Nørrelund blev valgt som næstformand. 
 
3. Beboerne orienterer 

− Johannes fortalte om de arrangementer der har været siden sidst:  
Årsmøde, skosalg, tøjsalg, julefrokost, lucia-optog, heste på besøg, juleaften, 
nytårsaften og Hellig Tre Konger. 
Derudover står Jette i terapien hver måned for bankospil, fredags-café, syng-
sammen og gudstjeneste. Der er arrangeret Abba-fest den 21/2. 

− Peter oplyste at en beboer mener der bliver snakket for meget ved 
middagsbordet. 

− Det bliver lidt for ofte ændret i menuen. Pia snakker med køkkenet. 

− Stor ros til køkkenet. Maden er blevet meget bedre. 

− Peter ønsker et billard-bord, evt. et herre-værelse med bar m.m. 
 
 

4. Pårørende orienterer 

− Jytte spurgte om der er mulighed for at tøjet kan blive sorteret inden det bliver 
lagt i skabene, så undertøj og bluser ikke ligger blandet. Pia tager det med til 
personalet. 

− Der blev spurgt ind til klippekort. Der var et stort ønske om at ordningen 
fortsætter, da det er til stor glæde for de beboere der ikke har pårørende i 
nærheden, både i forhold til aktiviteter men også i forhold til ledsagelse ud af 
huset.  
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5. Tullebølle Centret orienterer 

− Pia fortalte at hun nu er oppe på 30 timer om ugen og regner med at være på 
fuld tid fra marts. Hun husker dog ikke så godt mere. 

− Diætist Lone Nielsen og musikterapeut Anette Gøl er stoppet pr. 31/12, da 
deres stillinger er sparet væk. 

− Jette i terapien har fået ny arbejdstid, så hun nu møder kl. 08.30 og derfor er 
der længere om eftermiddagen. 

− Vores ene sygeplejerske stopper 1. februar, så vi søger en ny sygeplejerske til 
Solsikken. 

− Køkkenet søger en ernæringsassistent, for at det kan hænge sammen ved 
ferie og sygdom. 

− Vi har været ramt at omgangssyge, som betød at beboerne blev skærmet på 
stuerne nogle dage. Heldigvis bredte det sig ikke til hele huset. Ros til 
personalet for deres håndtering. 

− Tommy Larsen er stoppet som pedel, så fremover er det Søren Karlebjerg der 
er pedel i huset. 

− Vennekredsen har foræret plejecentret en ny flagstang med indvendig 
lineføring. Det er vi rigtig glade for, da der tidligere har været problemer med 
at hejse flaget i stærk blæst. 

− Beboerne har fået brev om at der skal spares på rengøringen, så fremover 
gives der ikke erstatningsrengøring, hvis rengøringen falder på en helligdag. 

− Prisfald på aftalt om ydelser (tøjvask, leje af linned samt rengøringsartikler) pr. 
1. januar 2020. 

− Der er ved at blive udarbejdet nye hjemmesider for alle plejecentrene i 
kommunen. Regner med at de er klar medio marts 2020.  

 
 
6. Ny mødedato 

− Næste møde afholdes torsdag d. 30. april 2020 kl. 13.00. 
 
 
7. Eventuelt 

− Intet. 
 


