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Referat af Bruger-/pårørendemøde 
på Tullebølle Plejecenter 

torsdag den 25. august 2021 
 

 
Deltagere: 
Repræsentant fra ældrerådet Bente Arnsted 
Repræsentant fra ældrerådet Jan G. Hansen 
Pårørenderepræsentant Jytte Kieler 
Pårørenderepræsentant Kirsten Hansen 
Pårørenderepræsentant Leif Førgaard  
Medarbejderrepræsentant Finn Klok-Heineth 
Repræsentant fra køkkenet Bettina Nielsen 
Plejecenterleder Pia Clausen  
Sekretær Eva Lund Hansen 
 
Fraværende:  
Beboerrepræsentant Peter Trudsøe Larsen 
Pårørenderepræsentant Jens Ole Hansen 
 
 
Pia bød velkommen til repræsentanter fra ældrerådet. 
Vi mangler beboerrepræsentanter da Lillian og Johannes er afgået ved døden. 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

− Sidste møde blev afholdt d. 30. januar 2020 og der har været afholdt årsmøde 
den 28. maj 2021. Referaterne blev godkendt. 
 

2. Beboerne orienterer 

− Peter deltog ikke i mødet. 

− Pia fortalte om de aktiviteter der har været i 2020 og 2021 trods corona-
restriktioner, bl.a. køreture arrangeret af Jette i terapien, underholdning med 
Trine Gadeberg arrangeret af Vennekredsen, festmiddag med mad fra Kædey 
Cafeen og sang med Helle Lynge og grill-fest med deltagelse af pårørende. 

 
3. Pårørende orienterer 

− Leif mener der er mange unge ansat og for få medarbejdere i weekenden. Pia 
oplyste at normeringen i weekenden er øget i forhold til tidligere. Vi har op til 5 
elever af gangen og har også fået ansat yngre uddannede medarbejdere. Vi 
har også ufaglært plejepersonale ansat som afløsere, både unge og ældre. 

− Der blev spurgt ind til puljen til frikommune, giver det flere hænder? Det 
kommer ikke til at give flere medarbejdere, men kan lette medarbejderne for 
administrative opgaver så de kan være mere ude hos beboerne. Pia oplyste at 
Lene Berthelsen har været rundt og snakke med ledere og medarbejdere på 
plejehjemmene i forhold til hvad de kunne ønske sig. Frikommune ordningen 
kommer til at gælde i 3 år efter vedtagelse. 

− Jytte spurgte ind til beboernes tøj. Er det muligt at sortere det i skabene, så 
det er lettere at lægge på plads og finde igen. Pia snakker med personalet om 
det. 
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4. Ældrerådet orienterer 

− Bente spurgte om vi er med i plejehjemsordningen med fast læge. Pia oplyste 
at der desværre ikke er nogen læger der har budt ind på at have Tullebølle. 
Humble har meget glæde af ordningen, hvor lægen bl.a. også underviser 
medarbejderne. Vi bruger vores sygeplejerske Birgit til undervisning. 

 
5. Tullebølle Centeret orienterer 

Køkkenet: 

− Bettina fortalte at der er indkøbt 2 stk. gas-grill. Der var planlagt stort udendørs 
arrangement da de skulle indvies, men pga. vejret blev det til indendørs 
spisning i stedet for.  

− Køkkenet er meget opmærksomme på at undgå madspil, bl.a. ved at servere 
mindre portioner og så tilbyde flere gange. Maden der ikke har været ude af 
varmekasserne kan bruges til pålæg og andet. 

− Jytte spurgte ind til hvor mange ansatte der er i køkkenet. Der er 5 ansatte, 
som dækker ind for hinanden ved ferie og sygdom. 

− Kirsten roste køkkenet for god mad. 

− Jytte føler middagspausen er presset tidsmæssigt, da nogle spiser meget 
langsomt. 

− Der blev spurgt ind til kølemadsproduktion igen. De gamle maskiner er solgt 
så det er ikke en mulighed. Køkkenet er glade for at være kommet af med 
kølemadsproduktionen. Bente kunne oplyse at ordningen med Svendborg 
Kommune fortsat kører på dispensation. 
 

Pia: 

− Vi har fået opstillet en besøgspavillon. Den er opdelt i to rum, hvor midter-
opdelingen kan fjernes. 

− ”Det sker” bliver lavet igen fra august, hvor vi kan starte op med at afholde 
gudstjenester, bankospil, syng sammen og andre arrangementer med hjælp 
fra Vennekredsen og frivillige hjælpere udefra. 

− Der blev snakket om hvor meget/hvor lidt der sker og om beboerne deltager i 
de forskellige ting. Nogle beboere kan ikke rumme at komme ud hver dag. 
Kirsten savnede sang med de enkelte beboere, men det var musikterapeuten 
der stod for det og hendes projekt-stilling er blevet skåret væk. 

− Fortalte at vi har fået ansat medarbejder i flex-job der serverer morgenmad og 
hyggesnakker med beboerne. 

− Vi skal have undervisning af demensrejseholdet i oktober/november. 

− Fortalte om planerne med demens-haven. Leif viste tegninger og deltager i 
mødet med dem der har budt ind på at lave haven. 

 
6. Ny mødedato 

− Næste møde afholdes onsdag d. 17. november 2021 kl. 13.00. 
 
7. Eventuelt 

− Bente oplyste at man kan kontakte Bodil Skriver hvis der er brug for 
besøgsvenner. 

− Haven og den nye pavillon blev vist frem. 
 


