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 13. november 2018 

 

Referat af Beboer- og Pårørenderådsmøde 8. november 2018. 
 

 
Mødet var indkaldt ved skriftlig invitation til alle beboere/pårørende på 

Bistrupvang. 
 
Der var valg til Beboer- og pårørenderådet. Følgende beboere/pårørende blev 

valgt: 
 

Øst Stuen 
 
Ruth Christoffersen, bolig 4. (ikke tilstede) 

Jane Thorsager,(pårørenderepræsentant bolig 4) (ikke tilstede) 
 

Øst 1.sal 
 

Vibeke Kohl (Vipsen), bolig 111 
Michael Rud Nielsen, (pårørenderepræsentant bolig 107) Øst. 1.sal 
(på valg 2019) 

 
Vest Stuen 

 
Birthe Kesje, bolig 21. 
Dorte Kesje, (pårørenderepræsentant bolig 21) 

 
Lennart Bertil Strøm,(pårørenderepræsentant bolig 14) Vest Stuen 

(på valg 2019) 
 
Vest 1.sal 

 
Pia Sand, bolig 113 

Leif Corinth-Hansen (pårørenderepræsentant bolig 113), (Formand) 
 
Henrik V. Larsen (pårørenderepræsentant bolig 124) 

 
 

Faste medlemmer i Rådet: 
 
Aase-Marie Christiansen, Repræsentant fra Seniorrådet 

Jane Nilsson, Centerleder Bistrupvang. 
 

Der efterlyses suppleanter til rådet – diskuteres i boenhederne. 
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Pkt. 1 
 
Godkendelse af referat 

 
Ingen kommentarer til tidligere referat. 

 
Pkt. 2 
 

Valg af ny formand 
 

Leif Corinth-Hansen (pårørenderepræsentant bolig 113) blev valgt til ny 
formand.  
 

Pkt. 3 
 

Nyt fra Centerleder 
 
Jane informerede om den nye struktur i forbindelse med sammenlægning af 

områderne Social og Ældre. Området har som arbejdstitel fået Senior, Social og 
Sundhed. 

 
Baggrunden for den nye struktur i 2019 er bl.a. at flere borgere bliver ældre og 

det ofte indebærer flere kroniske sygdomme. 
Borgere med handicap, eksempelvis autisme bliver også ældre, ligesom borgere 
med demens er stigende. Det giver derfor mening med sammenlægning af 

områderne for at optimere en samlet indsats. Een indgang for alle borgere – een 
visitation. 
 

Den nye struktur samler faglighed, indsats og ledelseskraft i en centerstruktur, 
der gør afstanden mellem myndighed, forvaltning og udførerled mindre – med 

borgerens perspektiv som det klare udgangspunkt. 
  
Det nye område vil komme til at bestå af syv nye enheder/centre med hver 

deres centerleder, der refererer direkte til områdechef Gitte Bylov Larsen. 
Navnene på centrene er foreløbige og skal afklares i den kommende proces. 

 
 De syv centre er: 
  

 Center 1 – Myndighed.  
 Center 2 – Sekretariat. 

 Center 3 - Kvalitet og udvikling. 
 Center 4 - Særlig social indsats. 
 Center 5 - Træning og sundhed. 

 Center 6 - Aktivitet og praktisk hjælp 
 Center 7 - Hjælpemidler og boligindretning 

 
Derudover vil 5 plejecentre og 2 botilbud (psykiatrien) i kommunen blive ”sat fri” 

herunder Bistrupvang. 
 
Dette indebærer overordnet, at centerlederen fremtidigt skal referere til 

direktionen. At der er mulighed for at implementere nye ”frie valg” – så længe 
lovgivning og budget overholdes. 

 
I denne forbindelse havde kommunen ønsket at inddrage rådet i beslutningen 
om det nye navn for organisationen. Der var derfor distribueret informations- 
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meddelelse om sagen på opslagstavler og til det tidligere Beboer- og 
pårørenderåd. 
 

Umiddelbart havde rådet ikke specifikke forslag til nyt navn – og fandt det iøvrigt 
heller ikke relevant at rådet skulle bruge tid på dette. 

Et forslag fra Lennart var dog ”Social og Ældrevæsenet”. 
 
De nye frisatte centre skal stråle (udskille sig)– 

Nogle af vores fokusområder kunne være: 
 

Mental sundhed både for beboere og medarbejdere 
Aktiviteter i naturen 
Bedre netværk 

Bedre kendskab og samarbejde med lokalområdet. Vi vil være en større del af 
lokalsamfundet og invitere dette ind i vores miljø. 

 
Det nye råd inviteres ligeledes til at komme med forslag til nye 
indsatsområder/mål ved næste møde. 

 
Til næste Beboer- og pårørenderådsmøde inviteres kommunens udviklingschef 

Thomas Lund, for at fortælle hvordan vi kan få det bedste fremtidige sam- og 
udviklingsarbejde i Beboer- og pårørenderådet. 

 
Have m.m. 
 

Jane gennemgik vores nye udendørs projekter og informerede om bla. om vores 
høns, hvor vi overvejer en større lukket løbegård – for at begrænse at 

hønseafføring medbringes ind i huset fra kørestole, rollatorer og fodtøj. 
 
Der er anlagt en ny sti til med lille fald ned til Nordvang Sø (Nonnesøen) , der 

forhåbentligt giver væsentligt bedre adgangsforhold til hele stisystemet - specielt 
for beboere i kørestole og med rollatorer. Ligeledes vil der blive plantet en lille 

hæk langs med stien. 
 
Baseret på de forslag, der har været diskuteret i boenhederne vil der i haven - i 

kanterne - blive plantet flere og nye frugttræer og blomster i bedene. 
 

Der anlægges et højbed i den vestlige ende af haven til grønsager. 
 
Der anlægges et område trukket lidt i fred og ro i den vestlige ende af haven, 

med bænk og buske og en sten. Her kan vi mindes, det svære og det gode i livet 
og reflektere. Der er delte meninger om teksten ”Vi mindes” på stenen. Der er 

udkig til søen. 
 
Der plantes en blodbøg i den vestlige ende af haven. 

 
 

Styrelsen for Patientsikkerhed 
 
Vi har haft besøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor de så efter om vi 

overholdt kravene i forhold til Serviceloven. Vi har ikke modtaget den endelige 
rapport endnu, men har modtaget en meget positiv tilbagemelding. 
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Nye/reviderede aktiviteter 
 
Der blev informeret om nye tiltag hvor vi bl.a. i samarbejde med præsterne, der 

kommer en gang om måneden, har revideret formen for gudstjenesterne til et 
mere uformelt format, med salmer vi kender. Det ser ud til at være en succes. 

 
Vi har også fået en dame- og mandeklub, der allerede har haft forskellige 
arrangementer. 

 
Vi afholder fredagsbar om eftermiddagen hver 14. dag, hvor man for et mindre 

beløb kan købe øl, vin m.m. 
 
 

Pkt. 4 
 

Nyt fra formanden 
 
Intet nyt. 

 
 

Pkt. 5 
 

Nyt fra Seniorråd 
 
Ingen deltager 

 
Pkt. 6 

 
Modtagene forslag 
 

Ingen forslag 
 

 
Pkt. 7 
Eventuelt 

 
Lennart påpeger at belysningen på parkeringspladsen er meget dårlig. 

Belysningen i øst enden er ellers blevet forbedret for nyligt – der har ikke været 
nævnt noget om vest enden. Vi taler med Boligkontoret. 
 

Beboere ønsker at navne på de medarbejdere der er på vagt, står på tavlen i 
boenheden. 

Boenhederne påmindes om denne praksis. 
 
Der ønskes fototavle af medarbejdere opsat i boenhederne. Projektet er 

undervejs og vil være klar i nær fremtid. 
 

 
Forsalg til indkaldelse til 
 

Beboer- og pårørenderådsmøde: 
 

Vi ser frem til et nyt møde i februar 2019.  
 
(nærmere følger) 
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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 dato. 
 
 

 


