
Referat fra Bruger- og pårørendemøde Q4 
 

Dato: 30. august 2021 

Tid: kl. 15 - 16 

Sted: Cafeen 

Tilsted:  

Beboere: Vivi Winther, Salli Nielsen, Bjarne Schøsler,  

Pårørende: Claus Jørgensen, Birgitte Tribler og Lena Yrfelt 

Medarbejderrepræsentant: Lone Christensen 

Ledelse fra Q4:  Søren Schytt og Mie Udengaard  

Ældrerådsrepræsentant: Alf Søhus 

Pkt. 1 – Velkommen til Mie 
Dejligt vi har fået etableret rådet på Q4 og muligt at vi nu kan mødes efter COVID19 

Pkt. 2 – Præsentation af medlemmerne i rådet  

-  

Pkt. 3 -  Valg til formand i brugerpårørenderådet  
Lena melder sig til at være formand for rådet – Ingen modkandidater. Lena vælges til formand for rådet.  

Pkt. 4 – Ældrerådet orientere 
Der skal være Ældrerådsvalg + regionsvalg i okt. Alf opfodrer alle over 60 år deltager i valget. 

Der mangler valgobservatører. Der er 85 valgobservatører pt og de skal mindst være 100, de håber at flere 

vil melde sig, så der kan blive afholdt fremmødevalg.  

Ældrerådet er repræsenteret på bl.a. alle aktivitetscenter/plejecenter.  

Ældrerådet er de ældre beboeres talerør til ældrechefen Charlotte Kaaber, samt politikkerne, hvis der er 

problematikker, som ikke kan håndteres lokalt.  

Der mangler også medlemmer i ældrerådet de er pt 6 medlemmer og det er ikke nok til at varetage de 

interesser i lokalmiljøet, som der ellers er behov for.  

Pkt. 5 – Gennemgang af vedtægter for rådet (Mie) 
- Se bruger -og pårørenderådspjece for Q4.    

Pkt. 6 – Økonomien (Søren) 

Søren Orienterer om at Økonomien for de 4 plejecentre i klyngen Korsør balancerer og pt med lille 

overskud i klyngen. 

Pkt. 7 - Rådets rolle, begrænsninger og hvordan vi bedst kan bruge hinanden i forhold til vores 

fælles beboer (Birgitte)  

Birgitte har fået svar ved pkt. 5.  



Pkt. 8 - Sansehave (Birgitte) 
Birgitte spørger til status på Sansehave. Der foreligger ingen planer pt.  

Det aftales til næste møde starter rådet med at gå i haven og ser på hvad der kunne være af ønsker og 

muligheder for etabling af smuk bevoksning i haven.  

Inden for rimeligt budget kan Q4 være behjælpelig – ellers vil der være behov for fonde o. lign.  

Pkt. 9 - Kan jeg tilbyde min hjælp i forhold til Ældresagen m.v. (Birgitte) 

Birgitte er bisidder i ældresagen. Hun har godt kendskab til pensions –og kontanthjælpsafdeling i 

kommunen. Birgitte har ligeledes godt kendskab til Kommunens administration og kan hjælpe med div. 

problematikker, flextrafik, bisidder mv.  

Ældresagen har mange besøgstjenester, som telefontjeneste, vågekoner mv, som Birgitte også gerne vil 

vejlede om ved behov. 

Pkt. 10 - Månedsbrev til beboere samt pårørende (Lena) 

Lena oplever, at der mangler kommunikation til Pårørende og beboere 

Lena er ærgerlig over, at pårørende app ikke kom op at fungerer – firmaet bag gik konkurs og nuværende 

udbyder er dyrere end hvad driften kan imødekomme.  

Mie skal deltage i møde vedr. GDPR regler, her vil der blive spurgt ind til mulighed for en lukket 

facebookgruppe. 

Mie vil være opmærksom på at få sendt kalender ud til pårørende hver mdr. så pårørende ved hvad der 

rører sig på Q4 den kommende mdr.  

Rådet giver udtryk for, at der er brug for mere viden om hvad der foregår, hvem der deltager mv.  

Der er ønske om at der er Årshjul på alle afd. 

Pkt. 11 - Billeder og navneskilte til medarbejderne inkl. afløsere (Lena) 
Der foreslås at der kommer billeder af alle medarbejder, og de så selv tjekker selv ind/ud på Vagtlagene. Id-

kort kan være svære at bruge, da de hænger fast tøj mv.  

Pkt. 12 - Få taget billeder af medlemmer i brugerpårørenderådet til pjece 
-  

Pkt. 13 – Eventuelt 

Aftensmaden (Vivi) 

Vivi fortæller aftensmaden ofte kan være kedelig. Kartoflerne kan have en kedelig smag, Flæskestegen er 

blød i sværen, flæsket er for fedt – der er flere ting, som gør at glæden ved aftensmaden er dalet. Aftalt 

med Beboerne, at de skriver ned, de dage maden ikke lever op til det forventede og hvad der gør det.  

Virksomhedslederen for Skovvang kommer ud i september 21, hvor hun vil tale med beboerne på Ny, Q4.  

Der har tidligere været Kostråd før Corona – kan det tages op med Katja om det kan genoptages.  

  



Medarbejderrepræsentant (Lone) 

Lone gør opmærksom på at andre medarbejdere gerne må overtage hendes plads i rådet, da hun har været 

med i mange år. Lone vil være med dette år, men ved næste valg til Maj 22, skal der muligvis findes en ny 
medarbejderrepræsentant.  


