
  

Blomstergården 
 
Referat til Brugerpårørenderådsmøde  
Tirsdag den 10. september 2019 kl. 14.45–16.15 
Afbud:  

Pkt. 1.   

Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

Pkt. 2.  

Orientering fra ledelsen 

- Gammel OG ny organisationsændring, 

orientering om betydning 

 

- Årets aktiviteter 

 

- Midlertidige pladser samt træningsfaciliteter 

 

- Afdelingsbestyrelsesmøde 

Gammel organisationsændring: 

Vi er nu godt i gang med 

organisationsændringen fra juni måned. 

I kraft af personalets og jeres 

høringssvar, er Jane fortsat en del af 

ledelsen på Blomstergården. Jane er 

ansat som Virksomhedsleder for mad, 

måltid og ernæring på tværs af alle 

plejecentrene, halvdelen af arbejdstiden 

og resten af tiden varetager hun ledelse 

på Blomstergården i samarbejde med 

Christina. 

Ny organisationsændring: 

Kommunaldirektøren har efter 

sommeren i gang sat sidste etape af 

organisationsudviklingsprojektet. Han 

taler om værdikæder og fokus på borger 

og frontpersonale. Overordnet ser det ud 

til at betyde, at de øverste ledelsesled i 

kommunen fjernes og i stedet oprettes 

sparrings- og støttefunktioner. Der skal 

være fokus på virksomheder 

(Blomstergården er en virksomhed), og 

disse skal have større indflydelse. Der 

skal være kortere vej fra toppen til 

virksomheder og omvendt. September 

måned bruges til afholdelse af 

dialogmøder med kommunaldirektøren 

og borgmesteren, derefter kommer der 

et udspil til strukturen. De første 14 

dage i oktober er der høringsrunde, 

derefter vedtages den nye organisation. 

Årets aktiviteter: 

I foråret var vi så heldige at kunne 

afholde to store fester med spisning og 

underholdning af Richard Ragnvald. 

Donationen fra Ottestrup forsamlingshus 

rakte ikke helt, men fest skulle der 

være. 

I juni havde vi igen besøg af Honda 

Goldwings, og mange af borgerne fik en 

dejlig tur i sidevognen eller bag på 

motorcyklen, for de modige. Samtidig 



  

var der pølsevogn og fadøl. Det var en 

stor succes. 

Vi har ansat Preben til at spille 

harmonikamusik to gange om ugen. 

Preben kommer rundt i alle husene på 

skift, så dem der ikke har mod på at 

bevæge sig til andre huse, også har 

mulighed for at nyde musikken og 

glæden. 

Husene har været rigtig gode til at 

benytte bussen, både til små ture ud i 

det åbne land, men også til fx Skælskør. 

Hvor Korsbæk er flyttet ind. 

Vi har haft besøg af tre ansatte fra 

Danske Bank, der havde fået en fridag til 

at lave et arrangement for nogle af vores 

borgere. Her var hus D i Skælskør med 

madpakker, sodavand og øl, og nød en 

dejlig frokost ved vandet. Efterfølgende 

var der stigegolf, kaffe og kage 

herhjemme. 

Vi har haft besøg af minipony, der var 

rundt i alle husene, selv på 1. sal. Det 

var også en dejlig dag, hvor nogle blev 

noget overrasket over at have en pony i 

opholdsrummet. 

Klovnen Kikka har også været på besøg 

igen i år. 

Derudover har der været mange mindre 

aktiviteter i husene, såsom sommerfest, 

banko, cafébesøg, en enkelt har været 

på ferie i Tyskland med familie og 

personale herfra. 

Der er planlagt enkelte aktiviteter i 

nærmeste fremtid, hus B skal holde 

ålegilde for borgere og pårørende og hus 

D planlægger tur til Borreby Høstfest 

med spisning og Morten Korch show. 

Alle er velkomne til at komme med input 

til aktiviteter og oplevelser, store som 

små. 

Midlertidige pladser: 

Vi har to sager på udvalgsmøder p.t. 



  

Den ene omhandler træningsfaciliteter til 

midlertidige pladser. Der er afsat 14 

millioner til opførelse af 600 

kvadratmeter træningsfaciliteter på 

Blomstergården. Træningsfaciliteterne 

skal bruges til borgere på midlertidigt 

ophold og neurotræningen for borgere i 

hele Slagelse kommune. Det betyder at 

neurotræningen der p.t. har adresse i 

Korsør flytter hertil. 

Træningsfaciliteterne forventes at stå 

færdig i sommeren 2021. Derudover 

behandles der nu en tillægssag om 

udvidelse af de kommende 

træningsfaciliteter med en tilbygning på 

800 kvadratmeter, der skal huse 

genoptræningen, der p.t. befinder sig på 

Grønningen i Slagelse. Hvis det hele 

godkendes, vil størstedelen af den 

kommunale genoptræning i kommunen 

have til huse på Blomstergården. 

Den anden sag handler om udvidelse af 

midlertidige pladser. Vi har p.t. 24 

midlertidige pladser i hus C. I hus D er 

der fortsat 24 tomme boliger. Det 

påtænkes at disse bliver til midlertidige 

pladser, så vi fremadrettet har 48 

pladser på Blomstergården. Der træffes 

beslutning om denne sag i midten af 

oktober til sidste behandling af 

budgettet. 

Afdelingsbestyrelsesmøde: 

Der har været afholdt 

afdelingsbestyrelsesmøde. Et af 

punkterne fra Blomstergården, var de 

dårlige stier rundt på området. Der er 

ikke mulighed for at få dem fx asfalteret, 

men alle stierne vil blive tromlet hårdt, 

og så må vi se om det kan hjælpe på 

farbarheden. Vi har en konto på ca. 

100.000,- hos kommunale ejendomme, 

der kan bruges til inventar i 

fællesrummene, når noget går i stykker, 

fx møbler, TV o.lign. 

5 års gennemgang af byggeriet. Der er 

en del fejl og mangler, bl.a. forkert 

mørtel, hvilket bevirker der skal omfuges 

flere steder. Der er udfordringer med 



  

regulering af varme i lejlighederne, 

hvilket skyldes nogle ventiler. 

Hus E skal have malet gange og 

fællesarealer. 

 

Pkt. 3. 

Orientering og spørgsmål fra borgere 

 

Ingen indkomne 

Pkt. 4.  

Orientering og spørgsmål fra pårørende: 

- Sammensætning af borgere i enhederne, kan vi 

have indflydelse? 

 

- Aktiviteter, hvad kan man forvente i 

dagligdagen i enhederne? 

 

- Mad, gammeldags mad eller moderne menuer? 

 

- § 18 midler, bilag vedhæftet 

 

- Pårørende vejledere 

 

 

Karen Sejlund har spurgt til muligheden 

for indflydelse på tildeling af boliger til 

nye borgere. Karen har været i kontakt 

med Susanne Fagerberg, 

myndighedsleder, der gerne vil se på 

mulighederne. Christina og Susanne er 

enige om at vi kan finde en bedre måde 

at tildele boliger på, dette besluttes på 

et kommende møde. 

Punktet omkring aktiviteter kan læses 

længere oppe i referatet. 

Karen Sejlund spørger indtil muligheden 

for at pifte maden op, så den bliver lidt 

mere moderne. Fx efterlyses frisk salat, 

spidskålssalat, nødder og masser af frisk 

frugt. Jane er helt enig i dette, og vil 

sætte fokus på emnet med de 

ernæringsansvarlige. 

Bente Nørregaard fortalte på et tidligere 

møde om muligheden for at søge §18 

midler. Som udgangspunkt er § 18 

midler tiltænkt frivillige foreninger, 

hvilket et brugerpårørende råd ikke er. 

Dog er der en bestemmelse der fortæller 

at brugerpårørenderåd kan ansøge om 

midler, hvis midlerne bruges til en 

aktivitet der tilgodeser frivillige 

foreninger. Der kommer forslag om et 

samarbejde med spejderne og et ønske 

om at få bygget en overdækket 

bålpladsen med bænke. Dette går vi 

videre med. 



  

Leif har spurgt til muligheden for at 

møde pårørendevejlederne i Slagelse 

kommune, se punkt 6. 

Pkt. 5.   

Orientering og spørgsmål fra Ældrerådet 

Connie Hyldal spørger til betaling for 

ophold på midlertidige pladser. Der har 

ikke været opkrævet betaling i 2019. 

Connie fortæller om pårørende aften: 

Foredrag med journalist Georg Julin: 

”Den 4. alder” – forberedelse i god tid til 

den 3. og 4. alder. Arrangementet er 

torsdag den 19. september kl. 15-17 på 

Slagelse bibliotek. 

Connie informerer om de sager der rører 

sig i Ældrerådet, herunder de sager der 

er beskrevet længere oppe i referatet.  

Pkt. 6.  

Pårørende vejleder Annette Juul Jessen og Eliane 

Von Bülow kommer og fortæller om hvad de 

arbejder med som pårørende vejledere i kommune. 

Annette deltager kl. 15.00-15.30 

Anette er uddannet sygeplejerske og 

Eliane er uddannet psykolog. 

Der er tre tilbud: 

Telefonrådgivning, som pårørende kan 

man ringe og henvende sig med stort og 

småt, hvis man er pårørende til 

svækkede borger over 60 år.  

Individuelle samtaler, enten i hjemmet 

eller på vejledernes kontor på 

Torvegade. 

Netværkscaféer, mødes med personer i 

lignende situationer. Man kan komme 

ind fra gaden. Oplæg i 45 minutters tid, 

fx hvad er en krise, hvad er det for nogle 

svære følelser man kan stå i når man er 

pårørende. Hvordan er det når 

hjemmeplejen flytter ind i sit eget hjem. 

Uformel snak og hygge efterfølgende. 

Netværkscaféerne afholdes engang om 

måneden i på kommunens 

aktivitetscentre i Slagelse, Dalmose, 

Skælskør og Korsør.  

Der er udarbejdet en pjece, der dog skal 

revideres. Når den nye er klar, får vi 

dem til uddeling. Mere information på 

Slagelse kommunes hjemmeside.  



  

Meget interessant oplæg og bestemt 

noget vi kan anbefale og orientere om til 

nye pårørende på Blomstergården 

Pkt. 7.  

Evt. 

 

 

Pkt. 8. 

Næste møde 

Den 25. november kl. 14.30 

     Christina, Jane og Leif 


