
Side 1 

 

 
 

Referat fra Bruger- og Pårørende årsmøde 
Tullebølle Plejecenter 

 Torsdag den 24. november 2022 kl. 17.30 

 

 

Der var 32 fremmødte, heraf 11 pårørende og 11 beboere. 

 

Pia bød velkommen til årsmødet 2022. 

Årsmøde og valg afholdes ifølge vedtægterne i oktober kvartal. På grund af 

corona-restriktioner blev årsmøde for 2020 aflyst og årsmøde for 2021 blev 

afholdt d. 28.05.2021. 

 

Som noget nyt blev mødet afholdt som et aftenmøde med spisning og en 

efterfølgende orientering fra demenskoordinator Tine Sorknæs. 

 

Pia fortalte om Bruger-/Pårørenderådet og præsenterede medlemmerne. 

Derefter var der valg af beboerrepræsentanter og pårørenderepræsentanter. 

 

• Jytte Kieler (pårørende til Bodil 204 og Karl Ejner 102) - blev genvalgt for 2 år. 

• Leila Pedersen (pårørende til Lilly 219) – blev nyvalgt for 2 år. 

• Der blev ikke valgt beboerrepræsentanter, da ingen ønskede at stille op. 

 

Pia orienterede: 

− Aktiviteter i huset siden sidste årsmøde: 

17.06.2021 Besøg hos Helle Aadahl 

18.06.2021 Besøg i Jettes have 

01.07.2021 Tur til Humlemagasinet 

17.07.2021 Besøg hos Aases familie på Tåsinge 

20.07.2021 Indvielse af den nye gasgrill 

02.09.2021 Besøg på Bagenbjerg Mølle 

10.11.2021 Mortens aften 

16.11.2021 Johnny Hansen arrangement med Vennekredsen 

08.12.2021 Julefrokost for beboere og personale 

14.12.2021 Småkagebagning i køkkenet 

12.04.2022 Besøg af påskeharen i haven 

21.05.2022 Indvielse af demenshaven 

16.06.2022 Valdemarsdag med nye kartofler og snaps 

Derud over er øvrige mærkedage/helligdage blevet fejret 

07.12.2022 bliver der småkagebagning i køkkenet 

14.12.2022 afholdes der julefrokost for beboere og personalet. 
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− Julehygge med Vennekredsen 29.11.2022 er desværre aflyst på grund af for 

få tilmeldinger. 

Vennekredsen afholder ikke arrangementer i 2023 da de sidste 

arrangementer har givet stort underskud. Vil hellere bruge pengene på 

fødselsdagsgaver og julegaver til beboerne. 

− Der er udfordring med belægningen på stierne i den nye demenshave. Vil 

gerne have asfalt på. Jens Ole foreslog den røde belægning der er brugt ved 

Sundhedshuset. 

− Det er muligt for pårørende at spise med i juledagene. Tilmeldingsskemaer er 

fordelt til alle beboere. Skal afleveres til køkkenet senest 14.12.2022. 

− Fortalte om arven fra Johannes Waagener til beboerne på Tullebølle 

Plejecenter. Der er indkøbt en ny bus for noget af arven. Forslag om andre 

ting til glæde for beboerne modtages gerne. 

 

Der blev serveret smørrebrød hvorefter demenskoordinator Tine Sorknæs fortalte 

om demens og der var mulighed for at stille spørgsmål. 

 

Derefter blev der serveret kaffe/te, småkager og chokolade. 

 

Rådet konstituerer sig på næste møde som afholdes torsdag d. 9/2 2022 kl. 

13.30  

 

Mødet sluttede kl. 19.30. 

 

 

 

 


