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1. juli 2019 

 

Referat:               
 

Beboer- og pårørenderådsmøde på Bistrupvang  

Tirsdag 4. juni 2019 kl. 15.30 – 17.00 i 

Fælleshuset. 

  
Medlemmer af rådet: 
 
Ruth Christoffersen, bolig 4. (ikke tilstede) 

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

Øst 1.sal 
 
Vibeke Kohl (Vipsen), bolig 111  

 
Vest Stuen 

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

 
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 (ikke tilstede) 

Jane Nilsson, Centerleder Bistrupvang. 
 

1. 
Formanden bød velkommen. 
 

2. 
Referat fra sidste møde (26. marts 2019) godkendt. 

 
3. 
Formandens beretning: 

 
Formanden havde ikke noget at berette – havde ikke fået henvendelser fra 

beboere eller familie. 
 
4.  

Centerchefens beretning: 
 

Jane informerede kort om den forestående sommerfest og nævnte at vi efterlyser 
pårørende til at hjælpe ved arrangementet. 
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Et antal beboere er netop taget på 3-dages ophold i sommerhus ved Gilleleje. 

 
Der har i den sidste periode været en stigning i sygefraværet på Bistrupvang og 

der arbejdes i ledergruppen med at analysere baggrunden herfor og afholde 
samtaler med medarbejderne. 
 

Det er stadigt vanskelig at rekruttere nye kvalificerede medarbejdere, hvilket 
naturligvis giver problemer ifm vagtplanlægningen. 

 
Vi anvender timelønnede vikarer, men har desværre også været plaget af i nogle 
tilfælde, at de har accepteret en vagt og så ikke møder op på dagen. Det giver 

store udfordringer, da andet personale ikke kan skaffes med så kort varsel. 
 

Sommerferieperioden er planlagt med passende antal medarbejdere, men vi er 
stadig afhængig af vikarer. 
 

 
5. 

Nyt fra Seniorråd. 
 

Aase-Marie Christiansen var ikke tilstede – så intet nyt. 
 
6. 

0Eventuelt. 
 

Under dette punkt var der plads til lidt uformel snak om normeringer bl.a. i 
relation til demente borgere. Det blev bemærket at antallet at demente beboere 
var stigende over de sidste 12 mdr., hvilket naturligvis også påvirker 

medarbejderressourcer. 
 

 
Næste Beboer- og pårørenderådsmøde på Bistrupvang er aftalt til 
 

Tirsdag d. 10. september 2019 kl. 15.30 – 17.00 i Fælleshuset.  
 

Føreløbig dagsorden: 
 
1. Formanden byder velkommen. 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 
3. Formandens beretning. 

 

4. Centerlederens beretning. 
 

5. Nyt fra Seniorråd 
 

6. Eventuelt 

 
Eventuelle forslag til dagsorden afleveres/sendes til formanden senest 14 dage 

før på leifcorinthhansen@gmail.com 
                                             
Venlig hilsen  

Jane Nilsson         
Centerleder 

 


