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Den 27-01-2020 Journal nr.   Fra Lars Holbøll 

 

Deltage: Lea Lander, Line Tangemann, Peter Sørensen, Oskar Nielsen, Kirsten Tjagvad, 
Lisbeth Brinch, Tina Bjerregaard og Lars Holbøll 

Afbud: Bjarne Thorn og Torben Dengsø 

 
  

 
 
Tina blev valgt som ordstyrer.  

 

Pkt. 1 - Præsentationsrunde  

Rådet blev præsenteret for hinanden. Line er det eneste nye medlem af rådet og bliver 
budt velkommen af alle.  

 

Pkt. 2. Konstituering af rådet.  

Oskar takker ja til valget som formand Bruger- Pårørenderådet.  

Kirsten er lidt i tvivl om hvilken version af vedtægterne som er gældende. Det var der 
generel tvivl om hos alle. Det aftales derfor, at Lars medsender den nyeste version af 
vedtægter med referatet og disse vedtægter bliver gennemgået og godkendt på næste 
møde.   

Der var to beboere som ikke blev valgt som medlemmer af rådet. Der var enighed om, 
at disse to beboere skal tilbydes rollen som suppleanter. 

  

Pkt. 3. Godkendelse af referatet 

Oskar fremfører et opklarende spørgsmål omkring tilsynets opmærksomhed omkring 
målgruppevurdering. Lars fortæller, at tilsynet er optaget af, at beboernes 
funktionsniveau matcher med målgruppebeskrivelsen.  

Kirsten fortæller, at mødetidspunkter er en væsentlig faktor for om sundhedstjekket 
bliver en succes, da mange beboere arbejder. Hvis det er muligt at lægge 



    

Side 2 af 3 
 

sundhedstjekket i forbindelse med en værestedsaften, ville chancen for succes være 
større.  

Med de bemærkninger blev referatet godkendt.  

 

Pkt. 4. Evaluering af Jule- og Nytårsarrangementer 

Julefrokosten gik rigtig godt. Ulrik og Ilse spillede banko med beboerne, hvilket var 
rigtig sjovt. Der blev serveret smørrebrød. Peter gjorde opmærksom på, at der 
manglede øl og snaps til julefrokosten, og det var der flere beboere som havde 
beklaget sig over.   

Turen til Tivoli gik også rigtig godt og der blev spist middag på Påfuglen. Man kunne 
vælge mellem flæskesteg og burger. Derudover var der risalamande. Maden og 
serveringen er altid rigtig god på Påfuglen, hvilket betyder at man kommer igen.  

Oskar spørger til om vi skal fortsætte juleklip i sin nuværende form. Der var en snak om 
hvordan man kan forny denne tradition. Et forslag gik på, at man også kunne lave 
pakkespil, så pårørende og beboerne havde en fælles aktivitet, at være sammen om 
også. Det vil Lars drøfte på næste Værestedsmøde.   

Nytårsaften var også god.  Lea synes det var en stille og rolig fest. Line og Tina synes 
der var mange deltagere og der var rigtig gang i den.  Nogen synes der var høj musik – 
andre synes det var stille og rolig. Der var 22 deltagere til dette arrangement. Maden 
kunne være bedre til nytårsfesten. Kødet var for rødt og opskriften holdte ikke. Næste 
år skal der evt. ses på en alternativ nytårsmenu.  

Derefter var der en debat om, at det lige nu er rigtig mange fester og arrangementer, 
og det kan være svært at overskue dem alle. Der arbejdes på, at planlægge 
aktiviteterne således, at de bliver bedre fordelt hen over året.  

 

Pkt. 5 – Evaluering af temaaften for de pårørende  
Oskar fortæller, at temaet omhandlede både sorg og savn hos de udviklingshæmmede 
beboere. Præst Line Rudbæk fra Skanderborg stod for arrangementet. Hun har skrevet 
en bog om emnet, hvilket arrangementet tog udgangspunkt i. Kirsten fortæller, at vi 
sørger på forskellige måde, og vi viser det på forskellig måde, og det kan være godt at 
medtænkte dette ift. de udviklingshæmmede borgere. 

Der var også en opmærksomhed på det sprog og de talemåder vi bruger. Bl.a. kan det, 
at nogen går bort misforstås, hos meget konkrettænkende udviklingshæmmede 
borgere. Der blev opfordret til, at forældre laver livshistorie for deres børn. Bl.a. er en 
fotobog et godt redskab at tale ud fra.  

Pkt. 6. - Digital inklusion 

Lars har været til møde i digitaliseringsstyrelsen. Det omhandlede, at styrelsen er blevet 
opmærksom på borgergruppen, som ikke kan benytte sig af digitale offentlige it 
løsninger. Hvordan støttes og hjælpes denne borgergruppe bedst muligt? Lars 
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fortæller, at han oplever at styrelsen har meget begrænset kendskab, til de 
udfordringer som befinder sig i praksis.  

Pkt. 7. - Evt.  

Lars fortæller, at han sammen med brugerrådet vil igangsætte et arbejde omkring 
mobning. Det sker på baggrund af at nogle af beboerne har følt sig mobbet i 
Værestedet. Derfor skal brugerrådet i samarbejde med Lars udarbejde nogle guidelines 
til, hvordan man er en god kammarat overfor hinanden, således at alle føler sig 
velkomne i Værestedet.  

Line fortæller, at der har været vandskade i Værestedet. Hun og Kasper har været med 
til at sikre at skaden ikke blev større end den gjorde. Så stor ros til Kasper og Line fordi 
de hurtig sprang til sammen med Eva fra 1. sal.  

 

Efterskrift.  

Efter mødet er Tom Degn og Remy Nielsen blevet spurgt, om de ønsker at være 
suppleanter til Bruger- Pårørenderådet. De har begge takket ja til opgaven.   

 

Næst møde er mandag den 30. marts 2020. Punkter til dagsorden skal være skriftlige og 
være Lars Holbøll i hænde senest den 29. februar 2020 

 

 

 

 

 
  


