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Referat 
 
 
 
 
 

 
Den 31-05-21 Journal nr.   Fra Lars Green Holbøll 
Tilstede: Lea Lander, Torben Nielsen, Peter Sørensen, Line Tangemann, Remy Nielsen, Tom 
Degn, Oskar Nielsen, Kirsten Tjagvad, Lisbeth Brinch, Tina Bjerregaard, Bjarne Thorn og Lars 
Holbøll.  
  

 
 

Referat Bruger- Pårørenderådsmøde 

Mandag den 31. maj 2021 

Valg af ordstyrer: Tina blev valgt.  

 

Pkt. 1. Godkendelse af referat 

Referat blev godkendt, uden bemærkninger. Sidste møde var den 21. sep. 2020 

 

Pkt. 2. Præsentation af hinanden 

På dette møde deltager også Tom og Remy. Derfor var der en 

præsentationsrunde, så alle blev præsenteret.  

 

 

Pkt. 3. Status på Coronasituationen i Bofællesskaberne.  

Lars fortæller, at trods høje smittetal i Herlev, så har der kun været 1 smittet 

blandt 77 borgere, i hele coronaperioden. Det er et utrolig flot resultat, som vi 

bør være meget stolte over.  

Lars uddyber, at han også har været imponeret over, hvor godt beboerne har 

taget de mange retningslinjer til sig. Det har bl.a. været afstand, håndsprit, men 

også at Værestedet skulle være delt op i to.  
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Lars fortæller, at alle bofællesskabsbeboere har fået tilbud om Vaccine. Der er 

kun en beboer som har takket nej til dette tilbud.  

Lea spørger til hvad der skete med overskudsvaccinerne. Lars fortæller, at det 

var medarbejdere i Herlev Kommune som blev tilbudt disse vacciner. De 

udeboende må desværre vente med at få tilbud om vaccine, når der kommer 

besked i eboks.  

Der var efterfølgende en snak om hvordan man lettest kan dokumentere 

vaccinationsstatus. Oskar fortæller, at det er meget let at få Coronapas på 

telefonen. Lars fortæller, at de borgere som ikke har smarttelefon, kan få et 

fysisk coronapas printet ud på Sundhed.dk.   

Hvis der er behov for hjælp til ovenstående, vil kontaktpersoner være 

behjælpelige.  

 

Pkt. 4. Planlagte aktiviteter i Værestedet 

Lars fortæller, at Værestedet nu er åbent for alle både tirsdag og torsdag.  

Der har været mange tilkendegivelser fra brugerne på, at de har nydt stilheden i 

coronaperioden, hvor der ikke har været så mange brugere i Værestedet. Derfor 

har Lars sammen med personalet gjort sig tanker ift. hvordan det kan 

planlægges, så der fremadrettet ikke er så mange bruge i Værestedet af gangen.  

Derfor er det bl.a. besluttet, at hvis man har meldt sig til en aktivitet ud af huset, 

så har man ikke mulighed for at komme tilbage til klubben. Det er lykkedes at 

lave et bowling- og cykelhold, som hver har tilmeldt 10 brugere. På den måde 

aflastes Værestedet, så der ikke er så mange i de fysisk trængte lokaler.   

Lars fortæller, at der til efteråret planlægges med en ny ekstern aktivitet. Det er 

madlavning i Harlekins køkken på Herlev Hovedgade. Aktiviteten kan have max 

10 deltagere.  

Lars fortæller at socialministeriet har udmeldt at der kan søge penge til borgere 

som har været særligt ensomme og udsatte i coronaperioden. Derfor har Herlev 

Kommune søgt om penge, så der kan laves et større arrangement for alle brugere 

af Værestedet.  Lars informere herom på hjemmesiden.  
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Pkt. 5. ULF kursus i it sikkerhed v / Bjarne 

Bjarne fortæller om at der i personalegruppen har været drøftet, at beboernes 

skal tilbydes et kursus i IT færdigheder.  

Kursusbeskrivelse: IT – Fælder og sikkerhed  

Få hjælp til at begå sig på internettet, herunder på de sociale medier. Hvordan 

går man på opdagelse, hvordan passer man på sig selv – sine personlige 

oplysninger, og hvordan undgår man at blive hacket? Hvilke fælder skal man 

undgå på de sociale medier? Hvordan ser man forskel på rigtigt og forkert, 

falske profiler, pengefælder, osv. Samt gode råd omkring de første møder med 

nye kontakter fra nettet. 

Kurset består af en vekslen mellem oplæg/slides, dialog og øvelser, hvor 

deltagerne inddrages og kan dele deres erfaringer. En underviser og en 

borgervejleder (en person med udviklingshandicap), giver gode råd, og fortæller 

om personlige erfaringer med internettet. 

Bjarne forespørger Kirsten om LEV Herlev kunne have interesse i at støtte sådan 

et projekt. Kirsten fortæller, at det sagtens kan være en mulighed, da LEV også 

ser IT kriminalitet som et stigende problem for målgruppen. Kriteriet for at LEV 

skal kunne støtte arrangementet, er at alle brugere tilbydes at deltage. Lars siger, 

at han foreslår at han og Kirsten kigger på en model, for hvordan dette kan 

sikres.  

 

 

Pkt. 6. Gensidige informationer 

Torben fortæller at bofællesskabet skal til Gilleleje Strandhotel.  

Lisbeth spørger til ferie for de udeboende. Lars fortæller, at det er blevet 

indskærpet, at de udeboende kun skal have tilbud om ferie i Værestedsregi. Der 

planlægges en Værestedsferie til efteråret med 2 overnatninger.  

Torben fortæller, at første weekend i september skal Torben og Tom til 

Bornholm med KIFU 

Lea fortæller at hun gik inde fra Svanevej til Herlev. Lea havde været til møde i 

KIFU. 
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Peter fortæller at de skal til Brugermøde torsdag kl. 15. Her skal de drøfte hvor 

Værestedsferien skal gå hen.  

Peter fortæller, at der flyttet en ny beboer ind på Sønderlundvej. Det går rigtig 

godt.  

Lars fortæller, at der pr. 1.7.21 flytter en ny kvindelig beboer ind i Tubberup 

Vænge. Derudover har der i årets løb flyttet to nye beboere ind i Sennepshaven.  

 

Pkt. 7 Evt.  

Oskar bemærker, at der skal være valg til Bruger- Pårørenderådet i efteråret 

2021. Lars sætter det på dagsorden til næstkommende møde.  

 

Efter mødet blev der skålet i Champagne, da nytårskuren i januar var aflyst.  

Næste møde er mandag den 13. september 2021 Punkter til dagsorden skal være 

Lars Holbøll i hænde, senest den 13. august 2021.  

 

 

 

 

  


