
 

 

Referat af Bruger – pårørenderåd  
 

Emne/udvalg Bruger – pårørendemøde Frydenholm 

Mødested Fællessal  

Mødedato Tirsdag d. 27. februar 

Mødetidspunkt Kl. 19.00 – 21.00 

Medlemmer Erik Breiner Kristensen – beboer i lejlighed 121 

Mirjam Christensen – beboer 2. sal 

Anja Nathan – kusine til Ettie lejlighed 12 

Erik Vestergaard Nielsen, søn til Ruth Nørkjær Nielsen  

Hanne Lyk Madsen – hustru til Hans-Henrik Madsen  

Lisbeth Blicher – hustru til Henrik Blicher  

Esther Philipsen – hustru til Kuno Philipsen (Afbud) 

Bente Gurskov – Rudersdal seniorråd 

Ane Frische – Centerleder 

 

Referent Ane Frische 

 

Velkommen til repræsentanterne fra Æblehaven Hanne og Lisbeth. Dejligt 

at vi kan afholde et samlet møde. Mødet erstatter selvfølgelig ikke de 

møder, repræsentanterne har med Æblehavens afdelingsleder.  

 

Nyt fra Rudersdal Seniorråd – Bente Gurskov 

 Det nye Seniorråd er dannet og har været rundt til introduktion i de 

forskellige områder i Rudersdal kommune. 

 

Nyt fra Frydenholm – Ane Frische 

 Efter sammenstød mellem 2 bilister på vejen ned mod 

parkeringskælderen er der nu opsat et spejl og et vejbump. Ingen er 

kommet alvorligt til skade.  

 Vi har fået anmeldt patientsikkerhedstilsyn mandag d. 12 marts – Bruger 

– pårørenderådet bliver orienteret efterfølgende.  

 

 

Nyt fra beboerne – familier  

 Dørklokke efter kl. 16.00 – Erik Kristensen oplever det er utrygt at der 

ikke er videoovervågning ved dørene når der ringes på til Frydenholm. 

Det er umuligt at se hvem der bliver lukket ind i huset. Ane følger op på 

dette. Vil undersøge hvilke muligheder vi har ift system og priser.  

 

Telemast – Ane 



 

 

 Ane orienterer omkring planer om telemast tæt på Frydenholm. 

Håber, at mobiltelefonien bliver langt bedre.  

 

Beboerambassadørmøder – Ane 

 Vi har holdt møde med alle afdelingers beboerambassadører. Vi prøver 

at få beboerne med til at planlægge Frydenholm og Æblehavens 

aktiviteter i højere grad, ved at spørge dem til frokostmøder og en- til- 

en.  

Der er kommet rigtig mange gode ideér. Ferie, kulturgrupper, 

havegrupper, besøg hos hinanden i lejlighederne, læsegruppe aften etc.  

Ane fremviser en ny stimulivogn – der er til Frydenholms dårlige 

beboere.  

 

Skitse til ny park – Ane 

Fremvist på mødet. Er nu hængt op i fællessalen.  

 

Opfølgning på spiseaften – Hvordan får vi familier tilknyttet Bruge 

pårørenderådet?  

 Ane har skrevet ud gennem Frydenholm nyt men der er ingen der har 

meldt sig. Ved næste større arrangement vil Ane spørge familierne 

fælles. 

 

Evt. Vi drøfteR opsigelsen af en sygeplejerske på Frydenholm og 

ansættelse af en sygeplejerske i Æblehaven 

 

 Næste møde Onsdag d. 20 juni 19.00 – 21.00 

 

Mange hilsner  

Ane Frische 

 

Efter aftale vedhæftet information omkring omsorgstandpleje  

 


