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Referat fra Bruger- og Pårørende årsmøde 
Tullebølle Plejecenter 

 Fredag den 15. november 2019 kl. 14.30 

 

 

Der var 15 fremmødte beboere, pårørende og personale. 

 

Derudover deltog plejecenterleder Pia Clausen og sekretær Eva Lund 

Hansen 

 

Pia bød velkommen til årsmødet 2019. 

Fortalte at vi i år har prøvet at sende sms’er ud til dem vi har mobilnumre på, for 

at minde om årsmødet. Det har desværre ikke fået flere til at møde op, men tak til 

dem der er kommet. 

 

Pia startede med at fortælle om bruger og pårørenderådet samt om året der er 

gået, inden vi går over til selve valget. 

 

Bruger- og Pårørenderådet 

Bruger- og Pårørenderådet består af mindst 7 medlemmer, hvoraf mindst  

5 er valgte beboere eller pårørende. Derudover plejecenterlederen og en 

personalerepræsentant. En køkkenmedarbejder og sekretæren deltager også i 

møderne. 

Rådets formål er at være et forum for dialog mellem kommunen, beboerne og de 

pårørende. Rådets opgave er at repræsentere beboernes interesser og man bliver 

inddraget i fastlæggelse af forskellige retningslinjer i forhold til pleje, kost, 

aktiviteter m.m. 

Vi holder et møde hvert kvartal. For tiden er det eftermiddage kl. 13-15, men vi er 

meget fleksible i forhold til ugedag og tidspunkt. 

Vores nuværende formand Jytte Kieler har været med i mange år. Hun er den 

eneste pårørenderepræsentant vi har tilbage, så vi håber en eller flere af jer har 

lyst til at være med. 

 

Året der er gået 

Der er sket mange forskellige ting i året der er gået. 

- I november måtte vi tage afsked med Inge i Terapien, men hun kommer 

heldigvis stadig og afløser når Jette ikke er her. 

Senere på måneden var der brunch for alle beboere og personale da vi 

fejrede Anne Caspersens 25 års jubilæum. 

- I december var der traditionen tro julefrokost for beboere og personalet hvor 

Kim Larsen spillede til.  
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Elever fra Magleby Friskole kom og sang Lucia og der var der juletur til 

Rudkøbing for nogle af beboerne.  

Juleaften og Nytårsaften blev selvfølgelig også markeret. 

- I januar var der ikke planlagt ekstra arrangementer ud over de faste 

månedlige aktiviteter. 

- I februar inviterede Jette og Inge til 70’er fest hvor beboerne havde fundet det 

gamle hippie-tøj frem. Der blev spise og danset og drukket Irish Coffee. 

- I marts var der biograftur til Rudkøbing. 

- I april var der tur til Terrariet i Vissenbjerg. 

- I maj var der tur til Odense Zoo.  

Køkkenet arrangerede en hot-dog-dag, hvor der blev serveret hot-dog og 

Cocio. 

- I juni var der ”Ud i det blå” med Vennekredsen som startede med kaffe og 

lagkage, der efter køretur på Langeland og afslutning med aspargessuppe. 

Nogle beboere besøgte legestuen i Rudkøbing hvor der blev leget og spist 

sammen med børnene. 

Der var køretur til Sydlangeland med kaffe i det blå. 

Jette inviterede til den traditionelle sommerfest med god mad, dans og Irish 

Coffee. 

- I juli, som jo er en stille måned på grund af sommerferie, kom Jette forbi 

nogle gange med sine små kattekillinger. 

- I august arrangerede Nicole Wehrbein Super OL, hvor dagplejebørnene her 

fra Tullebølle også deltog. Vi sluttede med fællesspisning med hotdog. 

Den årlige grill-fest for beboere og pårørende blev også afholdt. 

- I september var der tøjsalg med Janne Bruun fra Lindelse. 

- I oktober afholdt Vennekredsen høstfest hvor Skrubberne fra Humble sang 

og underholdte. 

- I november har vi haft skosalg, hvor Reporto kommer og sælger sko. 

 

Derudover har vi vores faste månedlige aktiviteter som er bankospil, ”syng-

sammen”, fredags-cafe og gudstjeneste. 

Jette i terapien er god til at læse og fortælle spændende ting ved 

eftermiddagskaffen. Vores flex-jobber Jette hygger om beboerne, og sørger for at 

nogle får lavet rigtig flotte negle. 

Musikterapeuten Anette sørger for at beboerne får os rørt med ”Sang og 

bevægelse” hver anden tirsdag og eftermiddagshygge og sang de øvrige 

tirsdage. Det stopper desværre med udgangen af året, da hendes stilling er 

sparet væk. 

 

I april fik vi besked om at vi skal til af have gæste- og aflastningsboliger i 

Solsikken. Det er en stor omvæltning for både personale og beboere, men vi 

lærer det lige så stille. 

 

I august blev det besluttet at kølemadsproduktionen stopper her i Tullebølle, så 

de udeboende på øen fra november får mad leveret fra Det Gode Madhus i  
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Svendborg. Det har betydet at køkkenpersonalet nu er skåret ned, så det svarer 

til de øvrige plejecentre på øen og de er blevet underlagt mig. Vi er glade for at vi 

har fået vores eget køkken, så vi kan forkæle beboerne og personalet. 

 

I sidste måned kom der besked om at ombygningen af hele plejecenteret til 

demens-plejehjem er udskudt til 2021, mere ved vi ikke lige nu. 

 

Derefter var der valg af beboerrepræsentanter og pårørenderepræsentanter. 

 

På valg i 2019:  

• Anette Pedersen (pårørenderepræsentant) – ønsker at stoppe 

Jens Ole Hansen (Anny Johansens søn) - blev nyvalgt for 2 år. 

• Emmy Bech Nielsen (beboerrepræsentant) – ønsker at stoppe 

Lilian Nørrelund (bolig 211) - blev nyvalgt for 2 år. 

 

Pia takkede beboer og det fantastiske personale for året der er gået. 

 

Der blev serveret kaffe/te og kage. 

 

Næste møde afholdes torsdag d. 31/1 2020 kl. 13.00. 

 

 

 

 

 


