
Side 1 

 

Referat af Bruger-/pårørendemøde 
på Tullebølle Plejecenter 

torsdag den 8. september 2022 
 

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

− Referat fra sidste møde d. 17.05.2022 blev godkendt. 
 

2. Tullebølle Centeret orienterer 
Køkkenet: 

− God dag med indvielse af demenshaven. Ærgerligt at kørestolebrugerne ikke 
kunne komme med til bålstedet. 

− Der er håndværkere i huset det meste af efteråret, så der vil ikke blive lavet 
særarrangementer i den periode. 

− Priserne stiger. Har problemer med erstatningsvarer fra Hørkram. 

− Snak om kød udefra, evt. dådyr. Alt kød skal være dyrlægegodkendt. 

− Snak omkring afkrydsningslister, hvor beboerne undgår at betale for måltider. 
Jonna oplyste at der i Ældrerådet har været snak om en fast pris, da maden jo 
allerede er tilberedt. 

− Leif foreslog varm mad til aften i stedet for til middag, da nogle beboere for 
sen morgenmad. 

− Leif opfordrede til at sørge for at beboerne får rigeligt at drikke når det er 
varmt. Køkkenet har sodavands-is og det er forsøgt at have drikkevarer 
stående fremme, men ikke alle beboere kan administrere det. 

− Jytte roste grill-festen. Leif spurgte om den kunne afholdes om aftenen, så 
flere pårørende kunne deltage. Pia oplyste at det er af økonomiske årsager 
den afholdes til middag. 

− Ros til personalet i køkkenet for flotte stjerneskud til en beboers fødselsdag. 
 

Pia: 

− Fortalte om arrangementer siden sidste møde. Indvielse af demenshaven, 
tøjsalg, markering af kartoflens dag, besøg af børn fra Nordstjernen samt 
besøg af dagplejebørn. 

− Jytte spurgte ind til skosalg fra Reporto sko. De har ikke været her siden 
coronaen startede. 
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− Vil kontakte dem der har lavet haven i forhold til underlag på stierne, hvor det 
er svært at køre med kørestole, samt vandstenen der ikke kan holde vand. 

− Fortalte om håndværkere i huset, som påvirker beboerne en del. Aftale med 
håndværkerne om at de først må starte kl. 8 og skal undgå at larme mellem kl. 
12-14 og igen efter kl. 20. De skulle gerne være færdige i uge 43. 
De installerer sprinkler-anlæg med vand-tåge, opsætter branddøre, flytter 
brandskab og reparerer taget. 
I forbindelse med etablering af branddøre har beboerne på 2. sal fået nye 
spisepladser, hvilket skaber lidt forvirring. 

− Har indkøbt en ny bus, Mercedes Sprinter, for nogle af de penge vi arvede fra 
Johannes Wagener. Der er plads til 9 beboere. Bussen må køres med lille 
kørekort. Nye regler om at den også må benyttes uden beboere i bilen, så 
personalet kan bruge den til kurser m.m. 
Hvis pårørende ønsker at låne bussen, skal de selv have en ulykkesforsikring. 
Overvejer at få lavet en carport i forlængelse af cykelskuret. 
 

3. Beboerne orienterer 

− Der var ingen fremmødte beboerrepræsentanter. 
 
4. Pårørende orienterer  

− Ros til en aftenvagt der altid kommer ind og hilser på beboerne. 

− Oplever at noget personale ikke taler pænt til beboerne. 

− Jens Ole efterlyste små termokander på kaffevognen, så beboerne kan få en 
lille kande ind på stuen.  

− Leif efterlyste flere aktiviteter med beboerne. Havde aktivitets-lister med fra 
andre plejecentre. F.eks. stole-gymnastik, balloner og fluesmækkere rundt om 
bordet.  

− Leif bad om at man ikke siger til beboerne at der er personalemangel, hvis der 
er få på arbejde en dag. Synes der går meget tid med snak mellem 
aftenvagterne. Jonna tilføjede at snakken jo også kan være faglig. 

− Fysioterapeuterne har været meget fraværende. Pia oplyste at de kører 
selvstændigt, så det har vi ikke indflydelse på. 

− Jens Ole mener der går for lang tid om eftermiddagen inden der bliver 
reageret på nødkald. 

− Jytte oplyste at kørestole ofte mangler luft. Spurgte om der er årligt eftersyn af 
hjælpemidler i forhold til løse skruer, efterspænding og andet. 
Snak om man kunne få et team af pensionerede håndværkere til at komme i 
huset og hjælpe med den slags. 

− Spørgsmål om hvornår elevatoren bliver lavet. Det er en sensor der er i 
stykker som Brøndum ikke kan få hjem. Derfor smækker døren hurtigt i. Der er 
sat advarselsskilte på elevatoren. 

− Jens Ole spurgte ind til hønsehus. Pia har ikke nået at kigge på det. 

− Jens Ole har en fryser han gerne vil donere, så vi kan have den stående med 
is til beboerne. Afventer til foråret. 

− Snak om dagcentergæster. Det er blevet sparet væk på Tullebølle Plejecenter. 

− Pia synes ikke mødet skal bruges til negative personlige ting. Dem må man 
komme ind på kontoret med. 
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5. Ny mødedato 

− Næste møde, som er årsmødet, afholdes torsdag d. 24.11.2022 kl. 17.30. 
Prøver at flytte det til om aftenen for at få flere pårørende til at deltage. 
Der vil blive serveret snitter og øl/vand for beboere og pårørende. Tilmelding 
14 dage før. Bruger-/pårørenderådet mødes kl. 16.30 og hjælper med at få 
beboerne hen i Salen. 
Demenskoordinator Tine Sorknæs vil komme og holde foredrag. 

 
6. Eventuelt 

− Finn fortalte om Viso-forløb for medarbejderne. Det er et gruppeforløb på 8 
måneder for personalet i Solsikken, hvor fagpersoner udefra kommer og 
observerer borgerne. 

− Jonna vil gerne deltage i 2 møder årligt som repræsentant fra Ældrerådet. 


