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Referat 
 
 
 
 
 

 
Den 21-09-2020 Journal nr.   Fra Lars Holbøll 
Tilstede: Peter Sørensen, Lea Lander, Line Tangemann, Bjarne Thorn, Tina Bjerregaard, Lisbeth 
Brinch, Kirsten Tjagvad, Oskar Nielsen og Lars Holbøll 
  

 
 

Referat Bruger- Pårørenderådsmøde 

Mandag den 21. september 2020 

 

Mødet startede med, at alle så et klip fra TV2 Bornholm. Det omhandlede Tour de 
Bornholm, hvor både Eva, Tom og Torben var med.  

 

Pkt. 1. Godkendelse af referat:  

Pkt. 4. Lisbeth havde en kommentar til Pkt. 4. Det blev besluttet at drøfte dette punkt 
senere under evt.  

Med denne kommentar blev referatet godkendt.   

 

Pkt. 2. Ledige pladser i Bofællesskaberne.  

Lars orienterer om, at der har været 2. fraflytninger i Bofællesskabet Sennepshaven. De 
to ledige pladser er allerede besat. Niklas Waldhausen flytter ind pr. 1. okt. 2020. Kim 
Sørensen flytter ind pr. 1. nov. 2020.  

Peter fortæller, at der kun er 3 beboer i hans bofællesskab, da den 4. beboere 
midlertidigt bor et andet sted. Lars fortæller, at der er ved at blive fundet en løsning.  

 

Pkt. 3. Tivolituren.  

Peter fortæller, at Tivolituren var rigtig god og alle hyggede sig. I S toget skulle alle 
bruge mundbind, men det var en god tur. Lars fortæller, at der var 50 personer med på 
turen, hvilket nærmest er rekord. Det viser at der har været et stort behov for at opleve 
noget sammen. Tina fortæller, at maden også var god og alle fik en platte. Line og Lea 
holdt ud til det sidste. De kom hjem kl. 20. Oskar spørger om der var mange mennesker 
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i Tivoli. Det synes Line ikke var galt. Lars fortæller, at der også var flere af de nye 
beboere med på turen, hvilket var dejligt.   

 

Pkt. 4. Opfølgning fra handicaprådsmødet.  

Lars fortæller, at han kan læse i referatet fra handicaprådsmødet, at DH Herlev havde 
kendskab til enkelte borgere som ikke var blevet kontaktet i Coronaperioden. Lars er 
ikke bekendt med dette, men opfordrer borgere eller pårørende til at henvende sig, 
hvis de bliver bekendte med at borgere ikke bliver kontaktet. Så vil Lars hurtigt 
undersøge sagen, således at der hurtigt kan handles derpå.  

 

 

Pkt. 5. Værestedsferie 

Der har oprindeligt været planlagt en Værestedsferie i efteråret 2020. Pga. den aktuelle 
risiko for smitte overvejer Lars at aflyse ferien. Lars vil dog gerne høre rådets holdning 
til dette.   

Oskar synes det er fint at ferien aflyses..Det er meget usikkert pt hvordan smitten vil 
udvikle sig. Kirsten erklærer sig enig og siger, at hvis ferien pludselig skal aflyses, så vil 
beboerne også blive meget skuffede.  

Lars har talt med beboerne om, at der i stedet kan planlægges en endagstur op til jul, 
hvis smitterisikoen tillader det. En endagstur er lettere at planlægge og aflyse.  

Derefter fortalte Tina at nogle bofællesskaber havde planlagt ferieture med beboerne. 
Andre har afholdt aktivitetsuger. Lokalt har der været taget hensyn til beboernes 
behov, ønsker og økonomi.  

Det blev aftalt, at Værestedsferien aflyses i år, men at der planlægges en endagstur.  

Bjarne, Line, Torben og Lea arrangerer en tur som erstatning for Værestedsferien.  

 

Pkt. 6. Bruger- Pårørenderådsfest 2020 

Lars kunne ikke huske om der skulle planlægges en bruger- pårørendefest i år. Oskar 
fortæller, at det er først i 2021 at der skal holdes sådan en fest, fordi at Bruger- 
Pårørenderådet holdte fest sidste år. Kirsten fortæller, at LEV gerne vil bidrage 
økonomisk til sådan en fest.  
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Pkt. 7. Ny personalesammensætning 

Lars orienterer om, at medarbejder i Tubberup Vænge har opsagt sin stilling. Det har 
givet mulighed for at en større omrokering af personale i flere bofællesskaber.. 
Derudover har Bofællesskaberne ansat Kim Poulsen pr. 1.9.2020. Kim bliver tilknyttet 
Bofællesskabet 3. sal.  

Lars fortæller ydermere, at sommeren har været udfordret af, at myndighed har haft 
mange ansøgninger til pædagogisk støtte i eget hjem. Det har udfordret Lars’ 
planlægning af personalesammensætningen, bl.a. fordi at nogle af de lovede 
bestillinger ikke viste sig aktuelle alligevel. Nu oplever Lars, at Myndighed har fod på 
den store sagspukkel efter Coronaperioden. Oskar siger at han også tror, at 
Coronaperioden har udløst et skjult behov i kommunen. Der har evt. været mange 
borgere som har, kunne klare sig selv, men i og med at de har været isoleret, så har det 
sikkert udløst et behov.   

 

Pkt. 8. DH Herlev arrangement 

Lisbeth fortæller, at dette arrangement er aflyst pga. corona.  

 

Pkt. 9. Evt.  

Lars fortæller, at emnet dødfald i beboergruppen har været oppe på et P mødet. Lars 
fortæller, at det kan være svært at styre, da beboerne ofte er meget hurtige til at 
informerer hinanden. Lisbeth fortæller, at beboere var blevet informeret om et 
dødsfald, men hjemmevejlederen kunne ikke fortælle hvem det drejede sig om. Lars 
erklærer sig enig i at det ikke er hensigtsmæssigt.  

Derefter var der en drøftelse om, hvordan man hurtigt og sikkert kan meddele 
dødsfald, således at det ikke er tilfældigt hvordan den bliver kommunikeret ud. Lars 
foreslår, at når han via dokumentationssystemet får bekræftelse, så vil han informere 
om dødsfaldet via hjemmesiden. Lars vil dog gerne lige cleare dette med juristen i 
kommunen, således at gældende lovgivning overholdes. Lars vender tilbage til næste 
møde.  

Lars fortæller, at Chef om Voksen og Sundhed Christian Bartholdy har opsagt sin 
stilling. Der er proces i gang med at ansætte hans efterfølger.  

Lars fortæller, at han har skrevet ud på hjemmesiden, at der aktuelt ikke er planer om 
lukning af værestedet. Dette har Lars gjort, hvis nogle var blevet usikre på Mette 
Frederiksens seneste pressemøde.  

 

Næste møde er den 16. november. Punkter til dagsordenen skal være Lars i hænde 
seneste den 16. oktober 2020.  

  


