
 

 

Referat fra pårørenderådsmøde  
19. februar 2019 

 
Deltagere: Bettina, Karl, Hanne, Jessie, Margit, Tonny, Søren, Helle. 

 
Der var tre nye pårørende med til mødet og disse præsenterede sig selv. 

Det var et ønske fra de pårørendes side, at de fik et indblik i, hvad der blev 
snakket om til disse møder. 

Ingen af de tre var klar over, at der egentlig eksisterede et sådant råd, så 
Helle har lovet, at der vil blive informeret om dette som et fast punkt til en 

indflytningssamtale. 

 

Forventninger til rådet 
Søren fortalte om, at hans holdning til disse pårørenderåd er, at alle må 

deltage. Det er vigtigt, at alle kan komme med deres mening og holdninger på 

disse møder. 
Karl ønskede lidt mere struktur, da han var urolig for, om der ville blive udvist 

seriøsitet nok, hvis ikke der var mere hånd i hanke med det. 
Søren og Helle forklarede, at der bliver indkaldt med dagsorden og at der altid 

bliver skrevet referat. 
Der er ikke oplevet, at folk ikke følte ansvar i rådet. 

 
Referatet fra møderne vil blive hængt op i alle huse samt sendt til alle 

pårørende på mail. 
 

Pårørendeaften 
Vi holder pårørendeaften d 23. april 2019 kl. 17-19. 

Denne aften er medlemmerne på valg. Hanne ønsker ikke at genopstille efter 5 
gode år. Hun tilbyder, at hun gerne vil fortælle om arbejdet til nye 

medlemmer. 
På denne aften er der et forslag om, at der kunne være fokus på de aktiviteter, 

som der er i gang på Quistgården. 

Dette er der enighed om, at det vil være en god ide. 
 

Sommerfest  
Der blev afsat ny dato for næste sommerfest. Det bliver d 13. juni kl. 17. 

Helle ønsker mere hjælp til borddækning og lover samtidig, at der ligesom 
sidste år, vil blive sat mere personale på den aften. 

Vibekes ægtefælle Lasse, har doneret musikken til sommerfesten. Det er 2 
mænd der spiller guitar og som kan spille alt. 

STORT tak til Vibeke og Lasse. Vi vil glæde os meget til musikken. 
 



 

 

Kagedag 
Kagedag bliver 6. oktober kl. 14-16. 

Økonomi 
Søren fortæller, at der endnu ikke foreligger det færdige resultat for 
økonomien fra sidste budgetår. Dette er forsinket, da kommunen er stærkt 

udfordret på andre områder. 
Det vi ved er, at vi får de samme rammer som sidste år. 

 

Haveprojekt 
Der er sat penge af til haveprojekt. 
Det er planen at vores dejlige gårdhave skal blive et sted, hvor man kan gå 

trygt rundt og samtidig have en god sanse oplevelse. 
Helle fortæller, at det er besluttet, at drivhuset skal plantes til og højbedene 

skal plantes til med krydderurter. Der vil også blive indkøbt nye parasoller. 
Hanne vil blive involveret i projektet både her og på Lützensvej. 

Hanne foreslår en studietur hos en havekyndig Helle Nebelund. 
Dette synes alle var en god ide. 

Søren er klar over at der ikke er økonomi til alt dette i samme budgetår, så 
han vil lave en 5 års plan for dette projekt. 

 

Rokade 
Der blev givet udtryk for manglende forståelse for den rokade der skal ske nu 

igen d. 1. april. 
Nogle pårørende er bange for, at beboerne vil blive utrygge ved et skift nu 

igen. 
Helle forklarer, at der er mange fordele ved, at personalet kommer rundt i alle 

huse, og at det er så vigtigt, at beboerne bliver kigget på med nye øjne. 
Dette giver nye muligheder. 

Der er helt klart kommet mere dynamik i huset det sidste år, hvilket også er 
de tilbagemeldinger der gives af de pårørende. 

 
Til sidst fortalte Helle, at vi har haft Risikobaseret tilsyn og har fået den 

pæneste udtale man kan forvente. 
Rapporten er endnu ikke udkommet, men vi er meget stolte. 

 
Næste pårørendemøde er 7. maj kl. 17-19. 

 

 
Mvh. Helle Fisker 
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