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Referat 
 
 
 
 
 

 
Den 2. okt. 2017 Journal nr.   Fra Lars Holbøll 
 

Deltagere Morten Nielsen, Lea Lander, Peter Liptrup-Sørensen, Tina Bjerregaard, 
Bjarne Thorn, Lisbeth Brinch, Oskar Nielsen og Lars Holbøll 

Afbud: Bent Pedersen 

  

 
 

Referat:  

Pkt. 1 – Godkendelse af referat.  

Referatet blev godkendt.  

Pkt. 2. – Hjemmeside 

Lars fortæller om processen ift. etableringen af hjemmesiden. Den har været længe 
undervejs, og Lisbeth og Oskar fortæller at den har været efterspurgt særligt af de 
pårørende.  I forbindelse med billeder er der indhentet personlig samtykke, for at 
kunne vise billeder på hjemmesiden. Enkelte borgere har takket nej til at få vist deres 
billede, hvilket naturligvis respekteres.  

Lars fortæller ydermere, at hjemmesiden henvender sig til mange som f.eks. beboere, 
medarbejdere, pårørende og sagsbehandlere.  

Adressen til hjemmesiden hedder: www.bofællesskaberne-herlev.dk 

Derefter gennemgår Lars hjemmesiden og dens indhold.  

 

Pkt. 3 Fest for beboere og pårørende 

Oskar fortæller, at der i alt er tilmeldt 43 deltagere til festen den 13. okt.. Det er noget 
højere end forventet. Rigtig dejligt med stor opbakning til arrangementet.  

Der er bestilt foret og efterfølgende buffet. Lars fortæller, at Værestedet har budget til 
at give et bidrag. Det betyder at værestedet betaler drikkevarer og snacks. Festen 
starter kl. 18 og det forventes at festen slutter mellem kl. 22-23. 

Oskar og Lisbeth sørger for at indkøbe engangsservice. Knive og gafler lånes i 
Værestedet. Ift. dessert vil Bjarne sørge for, at der bliver indkøbt islagkager. Det bliver 

http://www.bofællesskaberne-herlev.dk/
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enten ved fra HjemIs lager i Skovlunde eller fra en lokal butik. Bjarne sørger for, at der 
bliver sat musik på med spilleliste via computer.  

 

Pkt. 4. Osloturen 

Peter fortæller om turen. Trods en beboer blev lidt dårlig på feriens start, så var det en 
rigtig god tur for alle. Lea fortæller, da de var kommet om bord, så blev de indlogeret i 
deres kahytter. Alle samles derefter til eftermiddagskaffe og hygge. Om aftenen var 
der buffet med efterfølgende dans og disco. Det var meget populært. I Oslo var der 
også hyggeligt, selvom priserne var høje. En pizza kostede 198 kr. hvilket Peter synes 
var meget dyrt. Nogle kunne ikke gå så meget og tog derfor Taxa til hovedgaden Karl 
Johan. Alle var enige om at det var en rigtig god og festlig tur som man sagtens kunne 
gøre om en anden gang.  

Pkt. 5. - ( Ny lovgivning) 

En revidering af Lov om sociale service træder i kraft i januar 2018. En ændring er bl.a. 
§82, der giver mulighed for bevilling af gruppetilbud. Det kunne fx være opgaver hvor 
flere borgere kan komme og få hjælp til forskellige ting, så som samtale, læsning af 
post, Nemid m.m. Man skal visiteres til ydelsen via sin sagsbehandler, for at kunne få 
denne hjælp. Der var derefter en drøftelse af fordele og ulemper vil at give vejledning 
på gruppeniveau.  

Muligheden for at købe pædagogisk ledsagelse er også en ændring i den reviderede 
lov.  

Der er endnu ikke udkommet en vejledning til Lov om social service.. Når denne er 
kommet og Lars ved mere om hvordan  ændringerne håndteres  i Herlev Kommune, vil 
et punkt herom  komme på dagsordenen.  

Pkt. 6 – Gensidig orientering 

Lars oplyser, at Marian Peinow fra Sennepshaven har opsagt sin stilling og at der derfor 
er ansat ny medarbejder pr. 1.11.17. Han hedder Søren og kommer med god erfaring 
fra §107. (midlertidigt botilbud) 

Jannie som arbejder I Tubberup Vænge er gravid. Jannie går fra på barsel til jul. Der er 
ansat barselsvikar i Jannies stilling. Hun hedder Sara og har bl.a. erfaring fra 
senhjerneskadeområdet og Værestedsarbejde.  

Oskar fortæller, at kommunalbestyrelsen har trukket besparelse fra 2014 tilbage. 
Besparelsen gik den gang ud på, at borgere kun tilbydes 3 dages dagbeskæftigelse.  

Evt.  

Lars oplyser at næste møde finder sted den 4. december 2017.  

Punkter til dagsorden skal være Lars i hænde senest 4. november 2017.  
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Efterskrift:  

Efter mødet var der valg af pårørende til Bruger- Pårørenderådet. Følgende 
repræsentanter blev valgt:  

Kirsten Tjagvad, Lisbeth Brinch og Oskar Nielsen. Som Suppleant blev valgt Bent 
Tangemann.  

 
  


