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Referat 
 
 
 
 
 

 
Den 19-03-18 Journal nr.   Fra Lars Holbøll 
 
Deltagere: Kirsten Tjagvad, Lisbeth Brinch, Oskar Nielsen, Tina Jacobsen, Peter L. Sørensen, Lea 
Lander og Lars Holbøll 
Afbud: Tom Degn.   

 
 
Pkt. 1 – Godkendelse af referat. 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  

 

Pkt. 2 – Godkendelse af ændring i vedtægter 

Lars uddelte de tilrettede vægtægter. Ændringer blev læst højt og efterfølgende 
godkendt. Ændringerne omhandlede, at der fremover kun udpeges 2 medarbejdere til 
at sidde i rådet. Dette af hensyn til personaleressourcerne.   

Efterfølgende var der en drøftelse af rådets betydning, rolle og opgave og om det vil 
ændre sig, i forbindelse med handicappolitikken skal revideres i 2018. Lars fortalte i den 
forbindelse, at han har et ønske om at rådet fortsat kan bestå, da han ser de 
nuværende drøftelser som brugbare, i forbindelse med Bofællesskabernes drift og 
udvikling.  

Pkt. 3 – Sundhedsfaglig indsats 

Lars er blevet kontaktet af Annette Winther fra Sundhedshuset i forbindelse med et 
sundhedsprojekt, særligt målrettet målgruppen i Bofællesskaberne og Værested. I og 
med, at der som minimum skal være et deltagerantal på 25 beboere, bliver projektet 
realiseret i samarbejde med psykiatrien. Sundhedsprojektet vil foregå mandag den 7. 
maj i Frivillighedshuset. Lars forklarer rådets beboere, at det er et rigtig godt tilbud og 
som ikke koster noget. Projekter har som primært formål at være forebyggende i 
forhold til beboernes sundhed. 

Annette Winther vil fremsende nogle pjecer, som vil blive udleveret til beboerne.  

Lars vil udpege en tovholder fra hvert bofællesskab, for at sikre at flest mulige beboere 
vil tilmelde sig projektet.  

Oskar fortæller derefter, at flere læger stopper i Herlev, og det er forholdsvis svært at 
finde nye læger til at overtage en lægepraksis. Derefter var der en snak om, at det også 
har indflydelse på den hjemmevejledning som tildeles beboerne, hvis eksempelvis 
lægebesøg skal foregå i Ballerup.  
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 Pkt. 4.  – Fastelavnsfest 

Peter fortæller om fastelavnsfesten. Den var rigtig god og der var mange med. Det var 
Hanne og Thomas som blev henholdsvis kattedronning og kattekonge. Til 
fastelavnsfesten blev der serveret fastelavnsboller, hvilket er en tradition. 

Pkt. 5. – Fokus på telefonsvindlere 

Lars fortæller, at der over hele landet ses en ærgerlig tendens  som omhandler, at 
nogle personer ringer udviklingshæmmede beboere op, for derefter at franarre dem 
penge samt kort- og kontooplysninger. Det virker til at være forholdsvis organiseret.  

Derefter var der en længere drøftelse af hvordan, beboerne beskyttes bedst muligt. Det 
viser sig at være rigtig svært at beskytte beboerne, med mindre de ønsker at få en 
økonomisk værge.  

Peter fortæller, at han ikke tager telefonen hvis han ikke kender nummeret.  

Der var et forslag om, at råde beboerne at lægge røret på, hvis de ikke kender 
vedkommende de taler med. Ligeledes blev det besluttet, at både pårørende og 
medarbejdere skal tale med beboerne om problematikken.  

Pkt. 6 – LEV fest 

Kirsten fortæller, at LEV holder stor fest med musik og dans i Medborgerhuset i Herlev, 
fredag den 4. maj. Der var enighed om, at  Bruger- Pårørenderådet vil bakke op om 
denne fest.. Lars fortæller, at der også vil deltage enkelte personaler, særligt til at 
støtte de beboere som har brug for ekstra støtte. Festen er gratis men kræver dog 
tilmelding. Kirsten vil sende indbydelser til Lars. Så vil Lars, Tina og Bjarne sørge for, at 
koordinere tilmeldingerne og derefter sende en samlet deltagerliste til Kirsten.  

LEV Herlev har ligeledes sikret at Menuen er noget beboerne god kan lide.  

 

Pkt. 7 – Afstemning om Værestedstur 

Lea fortæller, at der har været en afstemning om hvilke ture som skal tilbydes brugerne 
af Værestedet. I 2018 bliver der arrangeret en tur til Oslo og en tur til Lalandia. Begge 
ture er en tredagstur. For at kunne deltage i turen skal man kunne klare sig med en 
normal personaledækning. Har man yderligere behov for pædagogisk støtte, kan der 
arrangeres et specialtilrettet ferietilbud, dog af kortere varighed.  

Pkt. 8 – Evt.  

Sønderlundsvej og Sennepshaven har holdt 25 års jubilæumsfester. Peter fortæller at 
hans bofællesskab gik en tur på Herlev Kro og det var rigtig god mad.  

Lars fortæller, at Det Sociale Tilsyn endnu ikke har meldt deres ankomst endnu, men 
han forventer at der vil foregå et tilsyn i foråret 2018. Der er mulighed for, at tilsynet 
kan komme uanmeldt.  
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Oskar fortæller, at HI Fitness er et godt tilbud, men at der er venteliste. Lars vil bede 
Bjarne om at undersøge, om beoerne kan få en ledsager med, for at skabe en ekstra 
motivation ift. træningen.  

Kirsten har endnu ikke hørt noget ift. parkeringslicens i Peberhaven. Hun vil give Lars 
besked, når hun høre noget.  

Næste møde er mandag den 4. juni 2018. Punkter til dagsorden skal være Lars 
Holbøll i hænde, senest den 4. maj 2018.  
  


