
Bruger-pårørenderåd 

Plejecenter Lützensvej, Lützensvej 1+2, 4220 Korsør 
 

Referat  

 

Dato: 17. August 2021 

Tid: 15.00-16.00 

Sted: Grotten 

Tilstede:  

Pårørende: Ruth Møller og Mette Magnusson 

Medarbejdere: Helle Nielsen (aftenvagt) og Malene Mikkelsen (Sygeplejerske) 

Ældrerådsrepræsentant: Alf Søhus 

Ledelse: Namona Iversen og Søren Schytt 

Fraværende:  

Beboer: Lillian Nielsen L. 2 st. 

Pårørende: Conny Plovmand og Ruth Helverskov 

Referent: 

Namona Iversen  

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 

Der er valgt nogle emner, som skal være fast på dagsorden. Dette ses på næste dagsorden.  

Pkt. 2 Valg af formand  

Formand: Mette Magnusson 

Næstformand: Ruth Møller 

Referent: Namona Iversen 

Pkt. 3 Snak om fremtidens møder 

Vi har haft en snak om hvad rådet skal tage sig af og arbejde med. Tanken er at vi ser hvad der løbende 

dukker op af forslag fra beboerne og pårørende. 

Der vil komme kommunale forslag, som skal drøftes og evt. svares på.  

Det er vigtigt for alle deltagere at Alf fra ældrerådet får et fast punkt på dagsorden, så han kan fortæller om 

hvad der rør sig. 

Daglig leder får også et fast punk, hvor jeg fortæller om hvad der rører sig hos os her på Plejecentret, Som: 

Tilsyn, projekter, sygefravær, normering, prioritering af opgaver, økonomi osv.  

Pkt. 4. Alf fra Ældrerådet 

Alf orientere om Ældrerådsvalg, de mangler kandidater. Alle over 60 år kan melde sig. Alf fortæller at der 

skal spares på vores område og hører ind til, hvor vi vil spare.  

Søren fortæller at der vil blive sparet på klippekortsordningen, hvis det bliver aktuelt. 



Pkt. 5. Ved næste møde 

Da hele rådet ikke var til stede, tages der billede ved næste møde, hvor vi gennemgår vedtægterne og 

senere får lavet en folder til uddeling og som lægges på vores hjemmeside.  

Pkt. 6. Eventuelt 

Til næste møde, vil Namona se om hun kan få flere beboere med i rådet.  

Pkt. 7 Næste møde 

Den 23. november 2021 kl. 15.00-16.00 


