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Referat fra mødet i Bruger-Pårørenderådet, Antvorskov Plejecenter, den 12.oktober 2017  

kl. 10:00 – 12:00 

Fraværende:  Afbud fra Julie Marcher 

Referent: Birgit Jørgensen 

Dagsordenens pkt. 1: Godkendelse af dagsordenen: Godkendt 

Dagsordenens pkt. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt 

Dagsordenens pkt. 3: Orientering fra Ældrerådet : Birgit Jørgensen gav følgende orientering:  

Det nuværende ældreråd er på valg i år. Der er anmeldt 11 kandidater, men da Ældrerådet 
består af 15 medlemmer og 5 stedfortrædere, så bliver der ikke gennemført valg. I stedet 
bliver der ”fredsvalg”, hvor de 11 kandidater så er valgt til det kommende ældreråd. 

Plejecentrenes Pårørenderåd har deltagelse af 1 repræsentant fra ældrerådet, da der er 11 
plejecentre, så vil der også efter 1.1.2018 kunne være 1 repræsentant fra Ældrerådet i hvert 
af Bruger-Pårørenderådene. 

Ældrerådet har igen gennemført 2 borgermøder. De har denne gang drejet sig om demens, og 
målgruppen har været pårørende til demente. Begge møder var særdeles velbesøgte. 

I november måned indbyder Ældrerådet til 2 møder om diabetes. Det kommer der nærmere 
om. 

Dagsordenens pkt. 4: Siden sidst på plejecentret: Erik Juhl oplyste,  

• at der var gennemført tilsyn den 10.10.2017. Tilsynet havde bl.a. opfordret til, at referater 
fra Bruger-Pårørenderådets møder blev tilgængelige på hjemmesiden, hvilket nu bliver 
etableret . 

• at det går godt vedr. plejecenterdelen. Der er trivsel og meget lavt sygefravær . 
• at der fortsat er mange henvendelser fra borgere, der ønsker at bo på Antvorskov. 

Visitationen kan efter de nuværende regler desværre ikke bare efterkomme disse ønsker. 
Der ønskes gennemsigtighed vedr. ventelister og tildeling af plejeboliger, og der er på 
Antvorskov et ønske om i et vist omfang at kunne gennemføre selvvisitering til 
plejecentrets plejeboliger. 

• at renoveringen med de nye hvide vinduer havde lysnet og givet et godt og lyst indtryk af 
bygningen 

• de nyetablerede flere P-pladser havde givet betydelig bedre muligheder for bl.a. pårørende  
for at finde parkering ved plejecentret. Den etablerede parkbelysning var man også meget 
glade for.  

Bruger-Pårørenderådet drøftede virkningen af værdighedsmidlerne, hvoraf plejecentret har 
finansieret yderligere ressourcer i form af fysioterapeut og SSAèr. 

Der har været benyttet en hel del konsulenter rundt om på plejecentrene, hvilket har bundet 
mange ressourcer på hvert enkelt plejecenter. Det havde været ønskeligt for beboerne, om de 



ressourcer i stedet var anvendt direkte i plejen. Det enkelte plejecenter var dog uden 
indflydelse på den del af værdighedsmidlerne. 

Klippekortordningen, benyttes i høj grad af beboerne på plejecentret. Det er beboeren, der 
selv bestemmer, hvad tiden skal bruges til, det kan f.eks. være gåture, en tur på cafe, at få 
læst højt, at spille kort o.lign., en tur på indkøb i byen, kun fantasien sætter grænser for, hvad 
beboerne kommer med af ønsker. Plejecentret fører nøje regnskab med forbruget pr. beboer, 
idet det skal dokumenteres overfor kommunen/staten. Men en ordning der forhåbentlig vil 
kunne fortsætte, da den er til stor glæde for beboerne. Der er tale om selvvalgte 
oplevelser/fritid. 

• Erik oplyste videre, at der fortsat lægges stor vægt på, at plejecentret har mangeartede 
aktiviteter, så der er noget for beboerne at vælge imellem, og noget for enhver. 
Generationernes dag er igen gennemført med stor succes til glæde for beboerne og de 
unge, der deltager. ”Grisefesten” med spidstegt vildsvin og lækkert tilbehør var igen en 
stor succes, med glade beboere og pårørende mv. 

• Den 13.10. 2017 er der indvielse af plejecenter Antvorskovs orangeri. Der er tale om en 
flot donation fra en, hvis familiemedlem skal bo på plejecentret. Orangeriet giver 
plejecentret endnu en streng at spille på i samværet med og til glæde for beboere, 
pårørende og medarbejdere. Der er arbejdet flot og engageret med etablering af 
orangeriet. Der er indbudt til festlig reception fredag den 13.dm med rød løber, servering 
af lidt at spise i den smukke sansehave.  

• Kommende arrangementer er : Mortens aften, hvor indbydelse er på vej. Søndagsfrokost i 
november den 26. og 1. søndag i advent den 3.12. 

• Juleaften og Nytår holdes som tidligere år kl. 12 (gudstjeneste kl. 10) 
• Den 6.4.2018 fylder Antvorskov plejecenter 40 år. Forberedelserne til festligholdelse af 

dagen er så småt i gang. 
• Der er ansat endnu en kok. Køkkenet kører godt. Regulering på vej vedr. madudbringning.  

Den megen omtale i bl.a. pressen om udfordringer i kommunens økonomi herunder 
hjemmepleje og frit valg gav anledning til spørgsmål, om plejen i plejecentret blev berørt, hvis 
der forekom underskud i hjemmeplejedelen. Erik oplyste, at han var meget opmærksom på, 
hvordan økonomien udviklede sig, det gik godt i plejecenterdelen. Hjemmeplejen og den del, 
der er under frit valg, er meget afhængig af, hvordan kommunen administrerer området. Dette 
var Erik og bestyrelsen i dialog med forvaltningen om. 

Dagsordenens pkt. 5: Eventuelt: Birgit forespurgte om muligheden for at ældrerådet holdt 
ældrerådsmøde i december (den 12.12.2017 kl. 9-) på Antvorskov , evt. i orangeriet. Dette 
sagde Erik Juhl ja til. Birgit J. aftaler nærmere med Erik om antal mødedeltagere og 
forplejning. 

Dagsordenens pkt. 6: Dato for næste møde: Torsdag den 4. januar 2018 kl. 11-.     

Venlig hilsen 

Erik Juhl,  

Formand 
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