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Referat af Bruger-/pårørendemøde 
på Tullebølle Plejecenter 

onsdag den 10. november 2021 
 
Deltagere: 
Pårørenderepræsentant Jytte Kieler 
Pårørenderepræsentant Kirsten Hansen 
Pårørenderepræsentant Leif Førgaard  
Pårørenderepræsentant Jens Ole Hansen 
Medarbejderrepræsentant Finn Klok-Heineth 
Repræsentant fra køkkenet Bettina Nielsen 
Plejecenterleder Pia Clausen  
Sekretær Eva Lund Hansen 
Konsulent Zita Rye Hedeby 
 
Fraværende:  
Beboerrepræsentant Peter Trudsøe Larsen 
 
 
Pia bød velkommen og oplyste at vi endnu ikke har fået nye corona-restriktioner. 
Der kommer samlede retningslinjer til alle plejecentre. 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

− Jytte spurgte om der er ændret noget i forhold til middagsmaden. Bettina 
oplyste at beboerne får den tid til at spise som de har brug for. Service 
kommer ned i køkkenet senere. 
Referaterne blev godkendt. 
 

2. Beboerne orienterer 

− Peter deltog ikke i mødet. 

− Pia har spurgt Vagn Pedersen om han ønsker at være beboerrepræsentant, 
da tidligere beboerrepræsentant er gået bort. 

 
3. Pårørende orienterer 

− Jens Ole har flere gange oplevet at kaffen om eftermiddagen er kold. 
Det er ikke noget problem på 1. sal. Bettina oplyste at beboerne gerne må få 
en kande kaffe ind på stuen. 
Pia oplyste der er ansat en i flex-job mandag til torsdag der kører med 
kaffevognen. 

− Jens Ole mener medarbejderne skal på husholdningsskole. Synes der 
mangler oprydning og gardinerne hænger ikke pænt når de er trukket fra. 

− Jens spurgte om der kan ansættes deltidsvagter, da der ikke er meget 
personale om eftermiddagen.  
Pia oplyste at der er mindst 4 om eftermiddagen.  
Der var en snak om bemanding. Der findes ikke minimums-normering på 
plejecentre. Budget er politisk bestemt. Lige nu kører vi med højere normering 
end budgettet kan holde til. 
Jens Ole oplyste at Vågetjenesten og Røde Kors kan bruges til at aflaste 
personale og pårørende. Det er ikke noget Pia er informeret om. 

− Leif spurgte om beboerne får bad 1 x ugentligt og om der kan gives 
erstatningsbad en anden dag. Har selv været nødt til at vaske hår på Aase. 
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− Leif synes der mangler musik imens beboerne spiser. Pia svarede at det er 
bevist der bliver slukket, da flere beboere ikke kan rumme musik i 
spisesituationen. 

− Kirsten er glad for den måde hendes mor er blevet passe på imens hun har 
været syg. 

− Jytte spurgte om der er kommet noget konkret i forhold til besparelser. Pia 
svarede at der skal spares 4 millioner inden for Ældre- og Sundhed. De 2 
millioner spares ved omorganisering. 

− Der var en snak om husleje, el og varme der driftes af Boligselskabet. 

− Jens Ole vil gerne have afskærmning eller grønne planter på 2. sal når man 
kommer ud af elevatoren. Pia oplyste at der ikke må stå noget på grund af 
brandmyndighederne. 

 
4. Tullebølle Centeret orienterer 

Køkkenet: 

− Bettina fortalte at der den 29/11 har været Halloween-dag hvor der blev 
serveret græskarsuppe. 

− Den 8/12 afholdes der julefrokost med platter for beboere og personalet. 

− Den 14/12 inviterer køkkenet beboerne ned for at bage småkager.  
 
Pia: 

− Pia fortalte at der har været uanmeldt kommunalt tilsyn den 9/11. En person 
fra kommunen kommer og udspørger beboere og personale de selv har 
udvalgt samt snakker med lederen. Rapporten er endnu ikke kommet. 

− Fortalte om arrangementer i huset siden sidste møde. ”Det sker” laves for hver 
måned og fordeles til beboerne og kan ses på hjemmesiden. 

• 2/9 Tur til Bagenbjerg Mølle. 

• 9/9 Bankospil 

• 8/9 Syng Sammen 

• 19/9 Bankospil og hygge i Solsikken 

• 22/9 Tøjsalg 

• 29/9 Gudstjeneste 

• 4/10 Bankospil 

• 6/10 Vennekredsens generalforsamling 

• 13/20 Syng sammen 

• 27/10 Gudstjeneste 

• 29/10 Halloween hyggedag. 

− Vennekredsen afholder arrangement med Johnny Hansen den 16/11. 

− Vennekredsen kommer igen med en lille salgsvogn en gang om måneden. 

− Jette har snakket med præsterne, så fremover afholdes der demens-venlige 
gudstjenester med kortere prædiken og udskrevne salmer. Opstilling ligesom i 
kirken med alter og stolerækker. Menighedsrådet indkøber små kors. 
 

5. Zita Hedeby orienterer om Velfærdsaftalen 

− Blev flyttet som det sidste punkt. Pia og Eva deltog ikke under orienteringen. 
 
6. Ny mødedato 

− Næste møde afholdes torsdag d. 24. februar 2022 kl. 13.00. 

− Leif vil give kage. 
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7. Eventuelt 

− Leif har skaffet mange blomster og planter til haven. Oplyste at dem der laver 
haven kan tage alle de planter de kan bruge. 

− Snak om hvornår haven er færdig. Er lovet færdig med udgangen af året. 

− Pia oplyste at der er skåret i pedel-timerne, så vi fremover kun har Søren som 
pedel hver mandag. 

− Jytte foreslog en arbejdsdag for pårørende, hvor man kan få beboerne med 
ud. Køkkenet kan evt. grille pølser. 

− Jens Ole efterlyste nøglen til besøgs-pavillonen. Nøglen hænger på højre side 
ved haveredskaberne når man går ud ved ”ryge-terrassen”.  
Dørene i pavillonen er aflåst da de ellers kan blive ødelagt hvis det blæser. 

 


