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Referat 
 
 
 
 
 

 
Den 15. januar 2018 Journal nr. Fra Lars Holbøll 
 
Deltagere : Bent Tangemann, Oskar Nielsen, Lea Lander, Peter Littrup Sørensen, Tom Degn, Lisbeth Brich, 
Kirsten Tjagvad, Tine Bjerregaard, Bjarne Thorn og Lars Holbøll 
Afbud: Kim Nørgaard.  
  

 
 
Referat Bruger- Pårørenderådsmøde mandag den 15. januar 2018 

 

Pkt. 1 – Godkendelse af referat  

Oskar havde en bemærkning ift. vedtægterne hvoraf det fremgår, at der skal udpeges 3 
medarbejderrepræsentanter til rådet. Af ressourcemæssige årsager ser Lars det ikke som 
hensigtsmæssigt, at der skal sidde 3 medarbejdere i rådet. Denne holdning var der 
tilslutning til. Lars vil derfor tilrette vedtægterne til næstkommende møde, hvor 
rettelsen formelt kan blive godkendt. 

Ellers blev referatet godkendt.  

 

Pkt. 2  - Navnerunde og præsentation af rådet 

Heidi Laang har valgt at trække sid fra rådet. Af den grund indtræder Tom Degn i rådet 
som permanent medlem. Derefter var der en præsentationsrunde.  

Pkt. 3.  – Bowling i Værestedet 

Der tilbydes bowling i Værestedsregi hver 2. torsdag kl. 16.30. De øvrige torsdage vil der 
fortsat tilbydes svømning som aktivitet. Der bliver en egenbetaling på 40 kr. pr. gang til 
bowling, som er inkl. sko- og baneleje. Efter bowling vil der være fællesspisning i 
Værestedet.  

Kirsten fortæller, at der tilbydes handicapsvømning hver lørdag i Herlev badet. Det 
kræver dog, at man er medlem af Herlev Handicap Idrætsforening. Tina og Bjarne vil 
sørge for at reklamere for dette tilbud, således at beboerne bliver bevidste omkring 
arrangementet.  

Pkt. 4 – Brugerbetalt ferie 

Lars fortæller, at der nu er udsendt en vejledning fra Socialministeriet i forhold til 
brugerbetalt ferie. For en ekstra tilkøbt ferie, skal alle løn- og aktivitetsudgifter afholdes 
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af borgeren selv. For at danne et billede af hvordan dette kan gøre i praksis, har Lars 
udregnet en case. Før der kan gås videre med sagen skal principper først godkendes af 
det politiske udvalg i Herlev Kommune. Hvis der skal tilbydes brugerbetalt ferie i Herlev 
Kommune, håber Lars at det kan realiseres i 2018. Men som sagt, så afventer den videre 
proces.  

Pkt. 5.  – Gensidig orientering 

Bjarne fortæller, at der i år vil blive udbudt 2 Værestedsferier. Brugerrådet vil stemme 
om hvilke ferier som skal bydes ud.  

I forhold til nye parkeringsregler for Peberhaven, så har Kirsten undersøgt hvad det vil 
komme til at betyde. De nye parkeringsregler træder tidligst i kræft til april, og Kirsten 
vil give en opdateret information til næstkommende møde.  

Bjarne fortæller, at nytårsaftenen var rigtig god med en super stemning. Der blev festet 
igennem men mange gik forholdsvis tidlig hjem, da de var trætte.  

Lisbeth fortæller, at hun har deltaget i en konference omkring beskæftigelse for 
handicappede, hvor også socialministeren deltog.  

Derefter var der nytårskur med et let traktement og champagne.  

 


