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Referat af Beboer- og Pårørenderådsmøde 9. november 2017. 
 
 

Mødet var indkaldt ved skriftlig invitation til alle beboere på Bistrupvang. 
 

Følgende beboere/pårørende deltog og blev valgt til rådet: 
 
Ruth Christoffersen, lejl.4, Øst stuen 

Jane Thorsager,(pårørenderepræsentant lejl.4), Øst Stuen 
 

Finn Nautrup,(pårørenderepræsentant lejl.110), Øst 1.sal 
Michael Rud Nielsen,(pårørenderepræsentant lejl. 107) Øst. 1.sal 
 

Birthe Kesje, lejl.21, Vest Stuen 
Lennart Bertil Strøm,(pårørenderepræsentant lejl. 14) Vest Stuen 

 
Ole Dalby, lejl. 113 Vest 1.sal (Formand) 
 

 
Faste medlemmer i Rådet: 

 
Aase-Marie Christiansen, Repræsentant fra Seniorrådet 
Jane Nilsson, Centerleder Bistrupvang 

 
 

Desuden deltog følgende beboere /pårørende i mødet uden at stille op: 
 
Ulla og Preben Petersen, bolig 3, Øst Stuen 

Anne-Lise Nautrup, bolig 110, Øst 1.sal 
Eugenie Lollesgaard, bolig 23, Vest Stuen 

Karen Kaagaard, bolig 116, Vest 1.sal 
 
Pkt. 1 

 
Godkendelse af referat 

 
Referat fra møde 25. april 2017 blev godkendt. 
 

 
Pkt. 2 

 
Nyt fra Centerleder 

  
Musikinstrumenter 
Vores udendørs musikinstrumenter - der blev monteret i foråret - bliver brugt en 

del. Til yderligere inspiration og glæde vil vi tilstræbe at vort personale i foråret 
2018 får mere instruktion / undervisning af en musikpædagog, så vi kan give 

vore beboere større fornøjelse heraf. 
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Have 

Alle vore fem høns har det godt og lægger dagligt æg. Deres bolig er nu blevet 
udvidet med et større udendørs areal. Der er daglige besøg af beboere og ofte er 

der grønne rester til hønsene. 
 
Vores nye vandfontaine har været i gang hele sommeren, er flot at kigge på og 

afslappende at lytte til. Pga. snarligt frost lukkes nu for sæsonen. 
 

Højbedet er snart klart og vil være i drift fra foråret - sammen med vort nye 
staudebed. Der er ønske fra nogle af vores beboere om at tage ansvar for 
dyrkning og sidenhen fordeling af høsten. Alle er velkomne til deltagelse 

 
Vedligeholdelse 

Den udvidede udendørsbelysning - primært i den østlige ende vil være klar i 
starten af det nye år. Omkostningerne herfor ca. kr. 20.000 deles af 
Boligkontoret og Bistrupvang. 

  
Da Bistrupvang nu er fem år gammelt, vil Boligselskabet Danmark fremadrettet 

iværksætte indvendige vedligeholdelsesarbejder på fællesarealer for op til kr. 
20.000 årligt. 

 
Fra foråret 2018 vil Boligkontoret - hvert andet år – eller efter behov - rense og 
oliere terrasser og rækværk på boligerne. Denne vedligeholdelse har tidligere 

været pålagt lejerne, men er nu forhandlet til at overgå til Boligselskabet af 
Bistrupvang uden yderligere omkostninger for lejerne. 

Tal evt. med Franco for yderligere detaljer. 
 
Ny hjemmeside 

Bistrupvang får ny hjemmeside pr. 1. december 2017. Siden indeholder en lang 
række basisinformationer om stedet, vore målsætninger, aktiviteter og tilbud. 

 
Nyt journalsystem 
Et nyt journalsystem FSIII startes op i uge 46 ikke kun på Bistrupvang, men i 

hele kommunen. Det er et landsdækkende system, der dækker alle områder og 
skulle give en mere effektiv kommunikation på alle flader. 

Der er brugt mange medarbejderressourcer på Bistrupvang for at forberede 
dette. Der har været undervisningsforløb for alle medarbejdere og en del 
information fra det gamle system skal desværre konverteres manuelt. Alt dette 

har medført at mange medarbejdere ikke har været i boenhederne som 
sædvanligt, samt et øget forbrug af vikarer. Desværre har det også medført at 

nogle af de faste opgaver, som f.eks. beboerbade er blevet udskudt et par dage. 
 
Plejehjemslæger 

Som bekendt har vi siden 1. juni haft plejehjemslæger på Bistrupvang. Det er en 
stor succes og ca. 80 % af beboerne har nu tilmeldt sig ordningen. Man opnår et 

tættere, hurtigere og mere effektivt samarbejde læger, beboere og med-
arbejdere imellem. 
Det skal understreges at man naturligvis kan beholde sin gamle læge. 

 
Virksomhedsplan 2018 

Ledelsesgruppen alle medarbejdere gennem vores lokal medarbejder udvalg, er i 
gang med at udvikle nye mål for Virksomhedsplan for 2018.  
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Der er endnu ikke totalt overblik over vor økonomi for 2018, men vi vil bl.a. 
gerne tilstræbe at optimere vor vagtdækning yderligere – specielt i weekender. 
Vi arbejder med en overordnet politisk styret økonomi, der nu engang 

bestemmer hvor meget vi har til lønkroner. 
 

Økonomisk forventning 2017 
For 2017 regner vi for nuværende med at ende året med et mindre overskud på 
driften. Vi er naturligvis meget afhængige af medarbejdernes eventuelle sygdom 

og indsættelse af vikarer. 
 

Bemanding 
Lennart oplyser at han opfatter den daglige bemanding specielt aften og 
weekend utilstrækkelig. 

Jane oplyser at vi er opmærksomme på problemstillingen – men er bundet af 
vore økonomiske ressourcer. Det kan evt. overvejes at flytte medarbejdere fra 

dagvagten – til senere på dagen – men det vil selvfølgelig give andre 
problemstillinger i dagvagten som vi også må tage højde for. 
 

Klippekort 
Ældreområdet har via midler fra Folketinget fået mulighed for at tilbyde en 

klippekortordning i 2017-2018 på Plejecentre. Desværre er informations-
materialet først kommet sent til rådighed. Vi har derfor først haft mulighed for at 

starte i andet halvår. Vi henviser til Ældreområdets informationsbrochure vedr. 
Klippekort. 
 

 
Pkt. 3 

 
Nyt fra formanden 
 

Intet nyt fra formanden 
 

  
Pkt. 4 
 

Nyt fra Seniorråd 
 

Aase Marie nævnte bl.a. at madsmagningspanelet har været på besøg på 
Bistrupvang og havde en oplevelse af ”God, dejlig mad”. 
 

 
Aase Marie skal fredag deltage i møde med Seniorrådets frivilligbørs. Her vil 

forhåbentligt være nye muligheder for ekstra frivillig hjælp til plejecentrene. 
 
Ligeledes har der også været stor frustration fra Seniorrådets side vedr. 

informationsniveauet for Klippekortet. 
 

 
 
Pkt. 5 

 
Eventuelt  
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Indkaldelse til 
 
Beboer- og pårørenderådet: 

 
Torsdag d. 12.april 2018 

 
kl. 16.00 i Fælleshuset 
 

med følgende dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat: 
 
2. Nyt fra Centerleder:  

 
3. Nyt fra Formand:  

 
4. Nyt fra Seniorråd: 

 

5. Eventuelt:  
 

 
Forslag til dagsorden afleveres/sendes til adm. medarbejder senest 14 

dage før ovennævnte datoer. 
 
 

 
 

 
21.11.17 
 
 
 
 
 
 
 

 


