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Referat af ordinært møde i beboer- og pårørenderåde t på Plejecenter Sjælsø.                

Onsdag, den 25. august 2021.  

 

Dagsorden: 

1. Velkommen og præsentationsrunde 
2. Gennemgang af referat fra den 24. juni 2020 
3. Eventuel tilføjelse af punkter samt godkendelse af dagsorden 
4. Meddelelser fra: 
                      A: Formanden 
                      B: Centerchefen 
                      C: Øvrige medlemmer af rådet   
 
5.                   Strategiske indsatser 
6. Eventuelt. 
7.                  Dato for næste møde 
 
 

Referent: Afdelingsleder Jytte Thielberg 

 
Til stede: 
Charlotte Buchwald, Centerchef 
Lennart Troels-Smith (formand) - pårørende til beboer i hus B 
Gregers Troels-Smith, Hus B 
Bente Rødtjer, gruppe 1 
Elisabeth Parmfeldt, gruppe 2 
Erik Mortensen, hus D 
Anne Stenmann Pedersen, pårørende til beboer i gruppe 2 
 
Charlotte starter mødet med at byde alle velkommen til dette ordinære møde. Dejligt, 
at vi endelig kan holde møde igen. 
 
Ad 1 : Charlotte bød velkommen til mødet og de fremmødte præsenterede sig.  
 
Ad 2:  
Referatet fra den 24.6.2020 gennemgås og godkendes 
 
Ad 3:  
Dagsorden godkendt 
 
Ad 4:  
A: Meddelelser fra formanden: 
Formanden er glad for, at det igen er muligt at afholde disse møder. Dog vil det være dejligt, 
hvis flere vil deltage. Formanden opfordrer til, at flere kommer og er med til møderne og kan 
komme med forslag til at gøre Sjælsø til et bedre sted at bo. Charlotte er enig i dette og vil 
prøve at lave reklame for møderne.  
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B: Meddelelser fra Centerchefen: 
- Vi er glade for lempelserne, men vi er stadig opmærksomme på Corona og 

forholdsreglerne. 
- Det forekommer fortsat, at beboere og medarbejdere skal testes i forbindelse med 

der er smitte på plejecenteret 
- Vi laver de aktiviteter, som vi kan i de enkelte grupper/huse under hensyntagen til 

restriktionerne 
- Sjælsø har modtaget 170.000 kroner til forebyggelse af ensomhed efter Corona. Vi 

har talt om, at bruge penge til musikterapi decentralt i grupper/huse og på ture ud af 
huset.  

- Vi har besøg af ponyen Monamie hver anden måned til stor glæde for de fleste 
beboere 

- Sjælsøs Venner genoptager deres arrangementer igen til efteråret under 
hensyntagen il anbefalingerne om afstand, håndhygiejne og udluftning. 

- Der er sendt mail ud til alle medarbejdere om at opretholde den gode 
hygiejnestandard, som der har været under Coronapandemien, hvor vi har haft færre 
infektioner 

- Afdelingsleder Flemming Svare er stoppet efter 12 år på Sjælsø og ledelsen 
varetages af Jytte indtil der kommer en ny leder til den 1.10.2021 

- Sjælsø skal udbygges med 2 nye bo-enheder, som skal være klar til brug i 2025   
- Der er gang i en større renovering i gruppe 3 og 4, hvor der er opsat nye lofter og der 

er ved at blive lagt ny gulvbelægning på. Vi hat fået 2 Mill. Kroner til dette 
- Det er planen, at hele den gamle del af Sjælsø skal renoveres i 2028 
- Der er opsat nyt loft i køkkenet og en ny opvaskemaskine til den nette sum af 

250.000 kroner  
- Daghjemmet opstarter projekt: Cykling uden alder. Trygfonden har doneret 78.000 

kroner til indkøb af en duo cykel med motor. Der er officiel åbning den 9.9.2021 
- Sjælsøs økonomi ser ok ud trods det har været en svær sommer, da vi har haft 

særdeles svært ved at rekruttere afløsere. Derfor har mange af vore faste 
medarbejdere arbejdet ekstra og på fridage. 

 
C: Meddelelser fra øvrige medlemmer: 

- Den ene bus: Liften er sat sammen med gaffatape – Jytte får pedellerne til at se på 
det 

- Madbudgettet i husene er for lille – maden er lidt kedelig, da der ikke er så mange 
penge 

- Flere beboere har fået tilbagebetaling for ydelsespakken i de foregående år. Beløbet 
er forskelligt alt efter, hvor længe, man har boet på Sjælsø 

- Det opleves, at der stadig er for meget rygning i arbejdstiden enkelte steder 
- Det er et problem, hvis gulvet i en bolig skal slibes og lakeres, mens den er lejet ud. 

Det er svært at bo et andet sted 
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Ad 5: Strategiske indsatser  
Tidligere udarbejdede vi en virksomhedsplan, men nu er denne erstattet af strategiske 
indsatser, som vi vil arbejde med de kommende år. Disse er godkendt i MED-udvalget og 
målene gennemgås.  
Der er forslag om, at der oprettes et internt vikarbureau på Sjælsø, men dette er ikke 
realistisk for tiden, da det er meget svært at rekrutteres nye medarbejdere 
 
Ad 6: Eventuelt  
Ad 7: Næste møde: 
 
                Onsdag, den 17. november 2021 klokk en 16.00 – 17.30 i alrummet 
 


