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Referat af ordinært møde i beboer- og pårørenderådet på Plejecenter Sjælsø.                
Onsdag, den 12. juni 2019. 

Åbent møde. 
Alle beboere og pårørende er velkomne 

 

Dagsorden: 

1. Velkommen og præsentationsrunde. 
2. Godkendelse af referat fra 20. februar 2019 
3. Eventuel tilføjelse samt godkendelse af dagsorden. 
4. Meddelelser fra:  
         a. Formanden 
         b. Centerlederen  
         c. Øvrige medlemmer af rådet. 
5. Eventuelt. 

 
Referent: Afdelingsleder Jytte Thielberg 

Til stede: 
Charlotte Buchwald, Centerleder 
Lennart Troels-Smith (formand) - pårørende til beboer i hus B 
Gregers Troels-Smith, Hus B  
Erik Mortensen, hus D 
Tilka Schnieder, pårørende, Gruppe 2 
Gudrun Winther, gruppe 1 
Lonni Rasmussen, gruppe 1 
Gitte Busck, pårørende til beboer i Gruppe 1 
Lis Elming, gruppe 2 
Elisabeth Parmfeldt, gruppe 2 
Rigmor Dupont, gruppe 2 
Anne -Marie Rørdam, gruppe 2 
Ole Larsen, gruppe 1 
Gudrun Winther, gruppe 1 
Leif Andersen, gruppe 2 
Inge Andersen, gruppe 2 
Birthe Madsen, gruppe 2 
Bjørg Andersen, gruppe 1 
Michael Burgess, Repræsentant fra Seniorrådet, Rudersdal Kommune 
 
Afbud:  
Marianne Mønsted (næstformand) – pårørende, hus 43 
Kirsten Adler, Hus 43  
 
 
Ad 1: Charlotte bød velkommen til mødet og de fremmødte præsenterede sig. 
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Ad 2: Godkendelse af referat fra den 20.2.2019: 
          Referatet godkendt. 
           
Ad 3: Eventuel tilføjelse samt godkendelse af dagsorden:  
          Punkter tilføjet under punkt 5c  
 
Ad 4 a: Meddelelser fra Formanden:  
            Ingen meddelelser.  
 
Ad 4 b:Meddelelser fra Centerleder: 

 
• Arven: Vi har brugt knap 100.000 kr. i to år. Pengene er blandt andet brugt til fest og glæde 

for beboerne i form af: Besøg af Keld og Hilda, Wienercafe, Dansecafe med levende musik 
en gang om måneden, Besøg af Kim Sjøgren, etablering af terrasse i gruppe 4, og et nyt 
hønsehus. Desværre har vi ingen høns lige nu, da ræven kom forbi en nat, hvor hønsene 
ikke var lukket ind. Lige nu er vi ved at planlægge næste 6 måneder og der kommer 
pølsevogne en dag her i sommer. Vi holder sommerfest i næste uge med levende musik og 
der planlægges et julearrangement med en kunstner. Der spørges om der er mulighed for at 
plante nogle frugttræer eller bærbuske langs stien rundt om Sjælsø, så gåturen også kan 
indeholde en smagsoplevelse. Charlotte vil undersøge dette.  

• Der er startet en ny frisør: Anne-Dorthe. Salonen er blevet renoveret og der er kommet nyt 
inventar. Flere af de tilstedeværende har været hos Anne-Dorthe og er meget tilfredse med 
resultatet. 

• Rudersdal Avis, den 15. april 2019: Gudrun Winther i gruppe 1 er blevet interviewet om, 
hvordan det er at flytte i plejebolig. Det er der kommer et flot artikel ud af og samtidig er 
Charlotte og afdelingsleder Dorthe Liljengren blevet interviewet til artiklen. Der ligger en avis 
hos Charlotte og artiklen kan kopieres, hvis der er ønske om dette.   

• Sjælsøs økonomi: Økonomisk kom vi ud af 2018 med et lille overskud, som vi må beholde og 
pengene er ført over i budgettet for 2019. Vores økonomi kører som den skal og der er en 
mindre besparelse her i 2019.  

• Medarbejderne på Sjælsø er meget stabile og en del har været her i mange år. I efteråret er 
der gennemført en trivselsundersøgelse, hvor Sjælsø scorer fine point. Her i foråret har vi 
gennemført både fysisk og psykisk APV, hvilket ikke har åbenbaret mange problemer i 
arbejdsmiljøet. Vi tager hånd om de udfordringer, som er kommet frem. 

• Sygefraværet på Sjælsø er lige nu fantastisk flot: 3,2 sidste måned. Sygefraværet har 
tidligere været højere og ledergruppen og MED-udvalget har besluttet at indføre en times 
obligatorisk træning i arbejdstiden fra august måned i håb om at nedbringe/bevare det lave 
sygefravær. Det er første gang dette afprøves i Rudersdal Kommune, men er forsøgt i 
Københavns Kommune med stor succes. Samtidig håber vi meget på, at de sociale 
relationer på tværs af Sjælsø styrkes. 

 
Ad 4 c: Meddelelser fra øvrige medlemmer af rådet:  

• Der spørges til, hvad varme på bankudskriftet dækker over. Der henvises til Ulla på 
administrationskontoret. 

• Det oplyses, at når varmeudgiften er større end 5.000 kr. årligt, kan der søges om 
kommunalt varmetilskud, men dette er afhængigt af tillægsprocenten. 
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• Der gives klart udtryk for, at forplejningen er aldeles pragtfuld her på Sjælsø og vin og 
sodavand nydes i weekender og på helligdage. Ligesom særlige begivenheder fejres: 
Chokolade og portvin ved lokal stemmeafgivelse, valgflæsk og valgkringle på valgdagen 
og fejring af fødselsdage med kakao og boller, kringle eller lagkage. 

• Der efterspørges en pjece med nyttige oplysninger om hverdagen i en plejebolig: 
Hvordan med vasketøj, hvornår gøres der rent, tidspunkt for måltider osv. Charlotte 
oplyser, at der er ved at blive udarbejdet en ny pjece til ny indflyttede beboere. 

• Der efterspørges om ture ud af huset. Vi har to busser, som ofte benyttes. Charlotte vil 
tale med leder og personale i pågældende enhed. 

• Vi har to dobbeltcykler, som også kan bruges. Charlotte fortæller, at der er bestilt en 
rickshaw, hvor der er to siddepladser foruden den person, som træder i pedalerne. 

• Det er ønskeligt, om de fælles havearealer, som omfatter terrasse og bede/græs kan 
blive vedligeholdt. Der er meget ukrudt/græs mellem fliserne og ukrudt i bedene. 
Charlotte og Jytte vil tale med pedellerne. 

• Hækkene mellem boligernes terrasser klippes af pedellerne. Der ønskes oplyst et 
tidspunkt for, hvornår dette sker. Charlotte vil undersøge og skrive det i Sjælsø Nyt. 

• Der spørges, om haven til en bolig istandgøres, når en ny beboer flytter ind. Dette sker 
ikke pr. automatik, men i særlige tilfælde kan pedellerne hjælpe med eksempelvis at 
fælde et træ. Det er beboerens ansvar, at haven ved boligen vedligeholdes af lejeren. 

• Der spørges, om der er mulighed for frivillige til hjælp til pasning af egen have. Dette er 
tidligere undersøgt, men der er ikke frivillige, som udfører havearbejde. Man må selv 
bestille en gartner. 

• Vi er ved at undersøge, om der kan oprettes en vågekonetjeneste her i Rudersdal 
Kommune. Det er en frivilligorganisation, som står for dette i andre kommuner. 

• Der spørges til, om det trådløse net på fællesarealer kan forbedres med større kapacitet. 
Hertil svarer Charlotte, at det ikke lige er det, som er mest påtrængende at forbedre. Hun 
opfordrer til, at den enkelte beboer får eget trådløst net i boligen. Det er meget 
bekosteligt at få større kapacitet på nettet. 

• Der spørges til, om der er noget nyt i forhold til ombygning/renovering af den gamle del af 
Sjælsø. Vi ved, at opførelsen af de to planlagte bo-enheder er udskudt på ubestemt tid. 
Lige nu bygges der plejeboliger i Ebberød. Vores direktør har været på rundvisning i den 
gamle del af Sjælsø og er klar over, at dette er meget tiltrængt. Der har været talt om 
ombygning eller renovering de sidste 10 år, men det trænger meget nu. Lige nu er vi ved 
at indhente tilbud på at få ny gulvbelægning i en del af gruppe 3 og 4. Men det er hele 
tiden en afvejning af, hvad der skal foretages af reparationer – kan det vente eller er det 
påkrævet nu. 

• Flere oplever, at brædderne ved terrassedørene er rådne. Vi vil få pedellerne til at se på 
dette. 

 

 Næste møde: ONSDAG, DEN 11.9.2019  
 
                  God sommer til alle 


