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Referat fra Bruger- og Pårørende årsmøde 
Tullebølle Plejecenter 

 Fredag den 28. maj 2021 kl. 10.15 

 

 

Der var 23 fremmødte, heraf 8 pårørende og 8 beboere. 

 

Derudover deltog plejecenterleder Pia Clausen og sekretær Eva Lund Hansen 

 

Pia bød velkommen til årsmødet 2021. 

Årsmøde og valg foregår normalt i oktober kvartal, men på grund af corona-

restriktioner blev der ikke afholdt årsmøde i 2020. 

 

Pia startede med at fortælle om bruger og pårørenderådet og gjorde opmærksom 

på at der ikke kan behandles sager vedr. enkeltpersoner. 

 

Derefter var der valg af beboerrepræsentanter og pårørenderepræsentanter. 

 

På valg i 2021:  

• Jytte Kieler (pårørende til Bodil og Karl Ejner) - blev genvalgt for 2 år. 

• Jens Ole Hansen (pårørende til Anny) - blev genvalgt for 2 år. 

• Leif Førgaard (pårørende til Aase) - blev nyvalgt for 2 år. 

• Kirsten Hansen (pårørende til Marie) – blev nyvalgt for 1 år. 

• Lilian Nørrelund (beboerrepræsentant) - blev genvalgt for 2 år. 

 

Pia orienterede: 

- Ros til de pårørende der, trods alle restriktionerne, kommer på besøg i huset 

og gør en masse godt for vores beboere. 

- Sidste møde i rådet blev afholdt i januar 2020. 

- Der har været lukket helt ned for aktiviteter, men vi har fået lov til at åbne op 

for gudstjenester igen. 

- Jette fra terapien har været på køretur med nogle af beboerne. Bl.a. en 

udflugt i Sønderjylland i forbindelse med at en beboer skulle til undersøgelse 

på sygehuset.  

Der er indkøbt gamle kaffestel, så der kan dækkes op i ”dagligstuen”, f.eks. i 

forbindelse med fødselsdage for beboere der ikke har pårørende. 

- Fortalte om en ny besøgspavillon. Det blev delt billede og information rundt. 

- Vi har fået bevilliget 1,1 million til at anlægge demenshave. Der skal 

nedsættes et udvalg bestående af pårørende, medarbejdere og kommunen. 

Gode ideer modtages gerne. 
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- Der skal fortsat sprittes hænder når I kommer ind i huset samt bruges mund-

bind på fællesområderne og hvis der ikke kan holdes en afstand på 1 meter. 

Vi har heldigvis ikke haft corona i huset og vi har undgået influenza blandt 

beboerne. 

- Der er indkøbt flere håndspritstandere, så beboerne kan spritte hænder inden 

de spiser. 

- Orienterede om planerne om at ændre til et demensplejehjem, som vi er 

blevet lovet i 4 år. Der har være en arkitekt på. Det vil betyde vi bliver delt op i 

mindre enheder. Det har igen været oppe i Sundhedsudvalget som vil have 

det op i kommunalbestyrelsen. 

- Brandtilsynet kræver vi får sprinkleranlæg hvilket vil koste 3-5 millioner. Dette 

er et lovkrav. Vi har dog både røg- og varmedetektor i forvejen. 

- Ved p.t. ikke om vi får lov til at afholde den årlige grill-fest til august. 

 

Bettina fra køkkenet orienterede: 

- Køkkenet laver specialkost til de beboere der ikke kan spise almindelig kost, 

f.eks. gele-rugbrød, blendet kost og supper. Gør meget ud af at det ligner det 

de øvrige beboere får. 

- Har snakket med beboerne om madønsker. 

- Alle får selv lov til at vælge menu samt kage til kaffen til deres fødselsdag. 

Der må komme én pårørende og spise med, samt 8 pårørende til efter-

middagskaffe. Husk dog at give besked i god tid. 

Det er muligt at låne et lokale samt service hvis man ønsker at komme flere, 

men man skal dog selv stå for det praktiske. 

- Valdemarsdag (15. juni) bliver fejret med nye kartofler og snaps. 

- I weekenden er der øl og sodavand, sild eller andet lækkert lørdag aften samt 

vin, øl og sodavand til maden søndag middag. 

 

Pårørende: 

- Jens Ole (pårørende) foreslog at der flages når der afholdes årsmøde. 

- Kirsten (pårørende) takkede personalet fordi de altid er velkomne og 

imødekommende når der ringes ind med spørgsmål. 

- Tina (pårørende) var glad for at hendes mor skulle flytte til plejecentret, men 

synes ikke der er nok at tilbyde. Mener der mangler personale der snakker og 

lytter samt forståelse for beboerne. 

- Lone (beboer) synes dagene kan være lange. 

- Karin (beboer) savner hygge, musik og glæde. 

- Jens Ole (pårørende) gjorde opmærksom på at alt jo har været lukket ned her 

under coconaen. 

- Jette (beskæftigelsesmedarbejder i terapien) fortalte at der er fælleskaffe i 

terapien hver dag, hvor alle beboere er velkomne. Det er dog ikke alle 

beboere der ønsker at deltage. 

- Leif (pårørende) spurgte ind til lån at bussen og cyklen. Alle er velkomne til at 

låne både cykel og bussen. Man skal dog selv have en ulykkesforsikring. 
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Pia takkede for fremmødet og takkede beboerne og det fantastiske personale for 

det godt halvandet år der er gået. 

 

Der blev serveret kaffe/te, småkager og chokolade. 

 

Efter årsmødet konstituerede rådet sig. 

Jytte Kieler fortsættes som formand. 

Leif Førgaard blev næstformand. 

 

Rådet afholder møde onsdag d. 25/8 2021 kl. 13.00 hvor Ældrerådet inviteres 

med. 

 

 

 

 


