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Referat:            24/9-19 
 

Beboer- og pårørenderådsmøde på Bistrupvang  

Tirsdag 10. september 2019 kl. 15.30 – 17.00 i 

Fælleshuset. 

  
Medlemmer af rådet: 
 

Ruth Christoffersen, bolig 4. (ikke tilstede) 
Jane Thorsager,(pårørenderepræsentant bolig 4)  
 

Øst 1.sal 
 

Vibeke Kohl (Vipsen), bolig 111. (ikke tilstede) 
 
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. 
 
Desuden deltog vore to aktivitetsmedarbejdere: 

Lene Sodemann og 
Hanne Blaabjerg 

 
1. 
Formanden bød velkommen. 

 
2. 

Referat fra sidste møde (4. juni 2019) godkendt. 
 
3. 

Formandens beretning: 
 

Formanden nævnte vor hyggelige sommerfest, men – havde ikke fået 
henvendelser fra beboere eller familie. 
 

4.  
 

Centerchefens beretning: 
 
Siden sidste møde har der ikke været kontroller vedr. patientsikkerhed, 
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fødevarekontrol eller kommunalt tilsyn. 

 
En pårørende spurgte om sovsen var blevet bedre efter kritikken for et år siden. 

En beboer mente at sovsen stadig var meget ensartet og ikke særlig spændende. 
 
Jane oplyste at de kostfaglige medarbejdere har været på sovsekursus siden. 

Vi spørger borgerne ved kommende borgermøde i afdelingen. 
 

En beboer mente at maden ofte var færdiglavet i forvejen og kun blev opvarmet 
– og dermed kunne virke tør og kedelig.  
Vi har efterfølgende spurgt boenheden, der fortæller at det var et enkeltstående 

tilfælde pga. tidsnød. 
 

En beboer fortæller at morgenmad en gang først blev serveret ved 10.30 tiden. 
Boenheden bekræfter dette – som skyldes at beboeren blev badet forinden. 
 

Morgenmaden serveres inden 10.00 eller efter særlige ønsker fra borgeren. 
 

Formanden ønskede en afstemning blandt beboerne om at flytte det varme 
måltid fra om aftenen til frokosttid - for at give de kostfaglige bedre muligheder 

for at tilberede maden.  
For at sikre at dette også er beboernes ønske, vil vi spørge dem ved næste 
beboermøde. 

 
Der har tidligere været afstemning blandt beboerne og her man valgt varm mad 

om aftenen. 
 
Der er møder med de kostfaglige hver 14. dag og her vil vi tage de forskellige 

spørgsmål op. 
 

 
5. Høringssvar 
 

I forbindelse med foreslåede budgetnedskæringer er der på vegne af:  
 

Beboer- op pårørenderådet – efter aftale med formanden - afgivet følgende 
høringssvar: 
 
I Beboer-pårørende Rådet er tilpasningen drøftet. 
Forslaget har været sendt til høring blandt borgere og pårørende, der er valgt ind i Beboer-pårørende 
Råd. 
Resultatet fra skriftlige og mundtlige tilbagemeldinger viser en general utilfredshed med forslag vedr. 
budgettilpasning. 
 
I Lokalmed er tilpasningen drøftet. 
Der er meget skeptisk vedrørende forslaget, da vi ikke mener vi ”rutter” med de dyre timer, vi gør det af 
nød. 
Vi ser dog at vi kan forbedre os ved at skærpe opmærksomheden vedr. de dyre timer yderligere. 
Vi arbejder i forvejen med en vagtplanlægger, der kender institutionens medarbejdere og afløsere 
meget godt og har i forvejen et skarpt øje for den billigste løsning, samtidig med at den nødvendige 
faglighed er til stede i alle vagtlag. Så begejstringen er ikke stor, men vi tager positivt imod 
udfordringen.  

6. 

Nyt fra Seniorråd. 
 

Aase-Marie Christiansen var ikke tilstede –  intet nyt. 
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7. 

Eventuelt. 
 

Vore aktivitetsmedarbejdere Lene og Hanne gav en introduktion til vore mange 
forskellige tilbud og præsenterede vort årshjul. 
 

I nær fremtid kommer frivillige bl.a. og spiller jazz, holder foredrag om Kastellet -  
(der evt. kan udvides med tur) og der kommer dansende hunde. 

 
Vi, Bistrupvang, har stadig prioriteret at have to aktivitetsmedarbejdere, bl.a. 
fordi de også deltager i Morgenplejen. På den lange bane bliver der færre 

ressourcer til aktiviteter. Derfor appellerer vi til, at rådet bliver aktive ift. disse. 
Der kom ingen forslag. 

 
Samtidig efterlyses større deltagelse fra familier i diverse aktiviteter til glæde for 
deres familiemedlemmer her på stedet. 

 
En familie har støttet godt op med kørsel og besøg til dyrehaven, tak for dette. 

 
Bistrupvang udgiver hver måned et nyhedsbrev, der uddeles til alle beboere – 

tilsyneladende er der ikke så mange pårørende der ser dette. Man efterlyser et 
nyhedsbrev på vor hjemmeside. Pga. Persondatalovgivningen kan det nuværende 
nyhedsbrev ikke anvendes. 

Vi undersøger i øjeblikket alternative løsninger. 
 

Ved næste Beboer- og pårørenderådsmøde er der valg og vi opfordrer Rådet til at 
være aktive i forhold til at vække andre pårørendes interesse for valget og 
arbejdet. 

 
Næste Beboer- og pårørenderådsmøde på Bistrupvang er aftalt til 

 
Tirsdag d. 19. november 2019 kl. 15.30 – 17.00 i Fælleshuset.  
 

Foreløbig dagsorden: 
 

1. Formanden byder velkommen. 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 
3. Formandens beretning. 

 
4. Centerlederens beretning. 
 

5. Nyt fra Seniorråd 
 

6. Valg til Beboer- og Pårørenderåd. 
 

7. Eventuelt 

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

før på leifcorinthhansen@gmail.com 
                                             
Venlig hilsen  

Jane Nilsson         
Centerleder 

 


