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Referat fra møde i beboer- pårørenderådet 24. februar 2020
Deltagere ved mødet:
Pårørende: Torben Østergaard, Merete Stephens, Jette Jessen
Beboere: Alice Helm, Grethe Østergaard, Karen Margrethe Hansen
Frivillige: Karin Hansen
Medarbejdere: Forstander Marianne Løvdahl, Afd. Sygeplejersker Lena Christoffersen og Pernille
Sandholm, socialpædagog Marianne Petersen
Referent: Michelle Sprehn
Fraværende: Seniorrådet Else Ørsted, pårørende Holger Hjortlund.
1. Velkomst ved formand Merete Stephens. Der var en præsentationsrunde af alle
deltagere på mødet, hvor alle sagde et par ord om dem selv.
2. Referatet blev godkendt uden kommentarer.
3. Orientering fra beboere
Beboerne udtalte sig om, at de får al for god mad, og alle var enige om, at havregrøden
er blevet rigtig god nu efter ændringerne.
Beboerne talte om, at døren til den udvendige glaselevator knirker meget, når den
kører, og det larmer både i stuen og på 1. sal. Marianne vil undersøge det.
En beboer kan høre køleskabene, de larmer ofte. Pernille Sandholm vil undersøge det,
og lytte efter støj på 1. sal.
En beboer var interesseret i at vide, hvornår tandlægerne kommer til hende selv. Det
følger medarbejder Marianne op på.
Beboerne var meget begejstrede for turen til Fursøbadets Restaurant. De var enige, om
at de godt kunne tænke sig at besøge restauranten igen.
Personalet supplerede om turen til Fursøbadets Restaurant. Stedet og omgivelserne er
rigtig hyggelige. I bussen blev der ikke spillet musik, så alle fik en guidet tur af en
beboer, som fortalte om omgivelserne hele vejen.
I uge 9 har der været arrangeret tre ture yderligere til Fursøbadets Restaurant.
En del af beboerne vil gerne på tur igen.
Ønsker til ture:
- Ind og se Anne Anchers udstilling på Statens Museum For Kunst, den er der indtil den
24. maj. Der var enighed om, at det er en god idé at tage derind midt i perioden, som er
i april måned.
Man kan også besøge Rungstedlund og Louisiana.
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4. Orientering fra ledelse/medarbejdere
a. Personaleoversigten blev gennemgået. Der var spørgsmål til forkortelserne.
Ellers ingen bemærkninger.
Der afholdes ansættelsessamtaler til den vakante stilling som socialpædagog.
Annoncen til den vakante sygeplejestilling er slået op.
b. Oplæg ved kontaktpersonsystemet på Ordruplund
Nogle beboere kunne godt tænke sig at blive informeret, om deres
kontaktpersons fravær/ferieperioder, og hvem der træder i stedet for i den
pågældende periode.
Alle beboere og pårørende kan altid henvende sig, hvis de vil vide, hvem deres
kontaktperson er, og hvis der er ændringer.
Beboerne vil gerne informeres om spisetider. Der er lavet et fast punkt på
dagsordenen ved hver måltid, hvor der bliver informeret, om hvornår næste
måltid er.
Der var et forslag, om at sætte en plakat op med spisetider i fællesarealerne,
dette er for at imødekomme særligt nye beboeres behov for at kende
spisetiderne.
En pårørende har oplevet, at der ikke blev givet besked om fald om natten,
pårørende skal informeres, hvis det står i Nexus. Ydermere skal der fortsat være
opmærksomhed på om klokken virker, og dens tænd og sluk registreringer.
c. Valg af tema fra pårørendeaftenen til næste møde
Det valgte tema er: Aktiviteter og brug af haven
Flaget på flagstangen udenfor var falmet. Derfor er der indkøbt et nyt flag.
Haven åbnes dermed i år med en ceremoni, for at ære det gamle flag. Det vil
foregå på den måde, at flaget brændes, mens der synges fællessang, og hertil
vil der blandt andet blive serveret franske kartofler og champagne.
Asken spredes derefter ud over Ordruplund. Dette er i fuld overensstemmelse
med de danske regler.
Ved næste møde vil vi gennemgå listen fra pårørendeaftenen.
Orientering fra medarbejderne:
Der er godt, at der er mange, der tilmelder sig til aktiviteterne blandt andet, når
der tages på ture ud af huset, når børnehaven kommer på besøg, og til syng
med Birgitte, samt til Præstens fortælle- time.
Aktiviteterne står i husavisen.
5. Orientering fra pårørende
Juleaften den 24. december 2019, alle synes, at det var et rigtig hyggeligt arrangement,
lækker flæskesteg, flot julepynt og en hyggelig stemning.
Alle var enige om, at det ville være en god idé at søge frivillige igen til jul i år, og at der i
jobbeskrivelsen kan stå, at de kan hjælpe med madlavningen.
Der var også et forslag om, at uddelegere opgaverne mellem de frivillige og pårørende
vedrørende madlavningen, sådan at nogle kan tilberede noget af maden inden og tage
det med. Det var helt klart, at den mad som blev lavet lokalt i huset smagte allerbedst.
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6. Orientering fra repræsentant fra Seniorrådet
Else har meldt afbud i dag.
7. Orientering fra de frivillige
Vi er i færd med at planlægge en sommerfest søndag den 21. juni 2020. Sæt kryds i
kalenderen. Johnny Reimer kommer og spiller og Hans Toft kommer også.
8. Eventuelt.
Marianne Løvdahl har en forventning om, at der vil blive åbnet op ved hovedindgangen
til Ordruplund. Der bliver ikke åbnet op med gennemgang til Tranehaven endnu.
Der er nye pårørende, som evt. gerne vil være med ved Beboer- og Pårørenderåd. Vi
kan invitere dem med til næste møde og løbende, som der er nye, der flytter ind.
Der er nogle gange, at beboerne ikke kan finde de daglige aviser i weekenden. Måske
bliver de flyttet rundt i huset. Marianne Løvdahl vil meget gerne have besked, hvis der
er problemer med aviserne.

Med venlig hilsen
Marianne Løvdahl
Forstander

3

