
 

  

Åbningstid 

Mandag-onsdag kl. 10-15 

Torsdag kl. 10-17 

Fredag kl. 10-13 

 

6. december 2017 

 

Sagsbehandler: 

Lisabell Carmen Bendiksen 

LBEN@rudersdal.dk 

Tlf. 46 11 22 32 

 

Ældre 

Plejecenter Frydenholm 

Kongevejen 427 

2840 Holte 

 

Til medlemmerne af  

Frydenholms beboere- og pårørenderåd 

(distribueret pr.mail af centerleder) 

Referat af beboere– og pårørenderådsmøde d. 16. november  

 

Tilstede:  Erik Breiner Kristensen – beboer i lejlighed 121 

Mirjam Christensen – beboer i lejlighed 219 

Bente Schade Poulsen – datter til Margit lejlighed 103  

Anja Nathan – kusine til Ettie lejlighed 12 

Erik Vestergaard Nielsen, søn til Ruth Nielsen lejl. 115 

Bente Gurskov – Rudersdal seniorråd 

Ane Frische – Centerleder 

 

Referent Ane Frische 

 

1.  Nyt fra Rudersdal Seniorråd – Bente Gurskov 

Der er travlt op til valget. Både til valget ved seniorrådet og kommune-

valget. Afholdes en del julemarkeder adventssøndage på Teglporten -       

er for alle der har lyst til at deltage. 

 

2.  Nyt fra Frydenholm – Ane Frische 

Ane gennemgik virksomhedsplan for hele ældreområdet 2018. Ane vil         

i den kommende periode gennemgå den med medarbejderudvalget og 

ledelsen. Vi vil igen i år indrage beboerne og familierne ift ønsker for 

indsatsområder. 

Frydenholm har i samarbejde med Herlev hospital og Frydenholms 

plejehjemslæger indgået en aftale omkring fælles projekt om ”reducering    

af unødvendigt anitibiotika-forbrug og forebyggelse af urinvejsinfektioner”. 

Beboermøder i afdelingerne – i starten af 2018 vil vi forsøge os med 

beboermøder lokalt i afdelingen. Vi håber på, at beboerne efter frokosten  

vil blive og drøfte aktiviteter og andet, sammen med det faste personale. 
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3.  Telefoni – Erik Nielsen 

Der er fortsat svært med telefonien i nogle af lejlighederne på Frydenholm. 

Det er dyrt med en fastnetforbindelse – og der er intet mobilsignal omkring 

lejlighederne ind mod gården. Erik og Ane vil i samarbejde se, om der kan 

gøres noget fra kommunens side. 

 

4.  Ændringer i hverdagen – Erik Nielsen 

Det opleves, at der er blevet ændret på hvordan beboerne sidder til 

frokosten på 1.  sal. Årsagen er, at der er blevet lavet en ”sanggruppe”.   

De der ønsker at synge efter maden sidder i det ene køkken og de øvrige   

i det andet køkken. Erik giver udtryk for, at det er rigtig dejligt med al den 

sang. 

 

5. Evt.  

Vi taler om julen og tilmelding til denne. Det er muligt at tilmelde sig til  

spisning i julen. Der vil blive mulighed for tilmelding sidst i november.      

Alle der har lyst til at deltage er velkommen. Der vil være kostfaglige  

til stede den 24. december så vi sikrer, at ænderne er stegt korrekt. 

 

  

 

Venlig hilsen 

 

 

 

Ane Berg Frische 

Plejecenterleder 

 

 

 

 

 

 


