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Referat af Bruger-/pårørendemøde 
på Tullebølle Plejecenter 
tirsdag den 17. maj 2022 

 
Deltagere: 
Pårørenderepræsentant Jytte Kieler 
Pårørenderepræsentant Leif Førgaard  
Medarbejderrepræsentant Finn Klok-Heineth 
Repræsentant fra køkkenet Bettina Nielsen 
Plejecenterleder Pia Clausen  
Repræsentant fra Ældrerådet Jonna Klok-Heineth 
 
Fraværende:  
Beboerrepræsentant Peter Trudsøe Larsen 
Pårørenderepræsentant Jens Ole Hansen 
Sekretær Eva Lund Hansen 
 
 
Pia bød velkommen. Jonna skrev referat da Eva var fraværende. 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

− Referat fra sidste møde d. 22.02.2022 blev godkendt. 
 

2. Tullebølle Centeret orienterer 
Køkkenet: 

− Bettina orienterede om udfordringer p.t. på grund af de øgede skærmede 
enheder/lukkede døre i plejen. 

− Store prisstigninger er nu en realitet, især på kød, æg og olie. Der er varslet 
en prisstigning på madservice på 46 kr. pr. måned fra 01.06.2022. 

− Køkkenet ønsker fortsat ideer fra beboerne til middagene, kaffe (kage) 
aftensmaden. Bruger SousVide i stadig større udstrækning, da succesen er 
stor. Kødet bliver virkelig mørt. 
 

Pia: 

− Pia fortalte om indvielse af den demensvenlige have d. 21.05.2022 kl. 11-14. 
Der er p.t. tilmeldt ca. 50 personer. Repræsentanter fra Byrådet deltager. Der 
arrangeres grillpølser med tilbehør, skumfiduser, snobrød over bål med 
tilbehør. Leif laver pinde og står for bålet. 
Mette, tidligere sygepl.elev, står for isvafler. Fryser udlånes fra Vaffelhuset i 
Rudkøbing. Reklame for Vaffelhuset er aftalt. 
Arrangementet forventes at være udendørs. Dette kan dog være afhængig af 
vejret. Ellers indendørs. 

− Haven står nu næsten færdig og bruges flittigt. Den sidste asfaltbelægning 
kommer snarest. 

− Der er planlagt grill-fest for beboere, pårørende og personalet onsdag d. 
24.08.2022 kl. 11.30. 

 
3. Beboerne orienterer 

− Der var ingen fremmødte beboerrepræsentanter. 
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4. Pårørende orienterer  

− Ros til en aftenvagt der skiller sig meget ud i positiv retning.  

− Der opleves lang ventetid ved kald fra beboerne. 

− Enkelte personaler synger og aktiverer beboerne på en meget positiv måde. 
Større engagement kunne ønskes så personalet er ved beboerne og ikke 
holder lange pauser. 

− Leif er uforstående om manglende køkkenruller. Pia oplyste at køkkenrulle 
ikke er med i plejepakken, det er kun toiletpapir. Plejecentret har oplevet at 
køkkenrullerne simpelthen forsvinder. 

− Liftning af beboerne skal være et tilbud, ikke en trussel, da det skaber 
utryghed. 

− Rygepolitik. Røgfri kommune, ikke fastsat dato, men det forventes at blive en 
realitet inden længe.  

 
5. Ny mødedato 

− Næste møde afholdes torsdag d. 01.09.2022 kl. 13.00 (og ikke 25.08 som 
aftalt på mødet, da Pia er forhindret). 

 
6. Eventuelt 

− Small talk. 


