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Referat 
 
 
 
 
 

 
Den Journal nr.   Fra Lars Green Holbøll 
Tilstede: Lea Lander, Line Tangemann, Peter L. Sørensen, Torben Nielsen, Bjarne Thorn, Tina 
Bjerregaard, Oskar Nielsen, Kirsten Tjagvad og Lars Holbøll 
Afbud: Lisbeth Brinch.  
  

 
 

Bruger- Pårørenderådsmøde 

Mandag den 13. september 2021. 

 

 

Pkt. 1 - Godkendelse af referat.  

 Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  

 

 

Pkt. 2. Valg til Bruger- Pårørenderåd  

Jf. vedtægterne skal der afholdes valg til Bruger- Pårørenderådet hvert andet år. Derfor 
skal der afholdes valg her i efteråret for perioden 2022 – 2024. 

Først drøftes valg af pårørende til rådet. Der skal vælges 3 repræsentanter til rådet og 
gerne også suppleanter. Det blev besluttet, at bruge samme fremgangsmåde som sidst 
der var valg. Derfor annonceres valget på Bofællesskabernes hjemmeside. Lars beder 
personalet gøre nye pårørende opmærksomme på hjemmesiden, og samtidig opfordre 
dem at deltage i mødet. Oskar og Kirsten vil informere de pårørende, som de har 
kendskab til. Det blev besluttet at valget skal foregå mandag den 8. nov. kl. 16-17. 
Oskar og Lars reviderer indbydelsen som blev brugt sidste gang der var valg.  

Valg af brugere til rådet vil Bjarne i samarbejde med Lars organisere. Bjarne foreslår, at 
det kommer til at foregå torsdag den 7. okt. Nærmere tidspunkt for valget aftaler 
Bjarne og Lars i fællesskab. Der var en drøftelse af, hvornår på dagen det er bedst at 
holde et valg, således at flest mulige brugere kan deltage. Valg af brugere annonceres 
også på Bofællesskabernes hjemmeside og med opslag i Værestedet.  
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Pkt. 3. – status på Corona situationen. 

Lars fortæller, at der ikke er så meget nyt ift. Corona. Generelt går det rigtig godt. Der 
har fortsat kun været 1 smittet borger i hele perioden. Lars har ikke kendskab til 
borgere som har takket nej til vaccine. Der har været en enkelt borger som har været 
bange for at blive stukket. Men det lykkedes, med god indsats fra personalet, at 
gennemføre denne vaccine også.  

Derefter var der en generel drøftelse af hvor godt beboerne har klaret perioden, 
selvom den for nogen har været ensom.   

Oskar spørger til om der er nyt ift. 3. vaccinestik og influenzavaccine. Lars fortæller, at 
han er blevet informeret om, at det vil komme senere. Men der er ikke kommet et 
konkret tidspunkt endnu.  

 

Pkt. 4. Beboere fortæller om sommerens aktiviteter.  

Peter fortæller om IT sikkerhedskursus i lørdags. Det handlede bl.a. om hvilke fælder 
man skal undgå når man er på nettet. Peter synes at kurset var rigtig godt. 

  Lea fortæller at man skal være opmærksom på falske mails. De kriminelle hacker sig 
ind på mange forskellige måder, hvilket gør det ekstra svært at gennemskue. Line 
fortæller, at de blev præsenteret for falske mails fra både Danske Bank og 
Skattestyrelsen.  

Peter fortæller, at man ikke må give sin nemid til andre. Man må heller ikke tage 
billede af sit nemid. Kirsten fortæller, at det faktisk er ulovligt at give nemid til andre.  

Bjarne spørger beboerne om links man får tilsendt på mails. Lea fortæller, at links skal 
man slet ikke klikke på. Oskar fortæller at det er meget svært at gennemskue for alle, 
og det må være ekstra svært at gennemskue for handicappede brugere.  

Oskar siger at det er vigtigt at løbende at følge op på problematikken. Bjarne fortæller, 
at det er de opmærksomme på.   

 

Line fortæller, at Værestedet har været på Bakken, men der var alt for kort til at prøve 
noget. Bjarne fortæller, at de har lært, at sådan en tur tager lang tid bl.a. fordi at 
madbestilling tog lang tid. Skulle sådan en tur komme på tale igen, så vil Bjarne foreslå 
at maden forudbestilles.  

 

Peter fortæller, at IT kurset også omhandlede mobning på nettet. Lea fortæller, at 
emnet har været oppe i Værestedet tidligere. Bl.a. har brugerrådet været til møde hos 
Lars, hvor man har talt om hvordan man er en god kammerat som ikke mobber. Oskar 
spørger om mobning i Værestedet er et problem. Lea fortæller, at det synes hun ikke 
det er længere, efter at Lars har været i Værestedet og tale om det. Lars fortæller, at 
mobning forefindes i begrænset omfang – men at det typisk er noget som florerer på 
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facebook eller uden for Værestedets regi. Men når personalet ser det, så tages der 
hånd om det.   

 

Pkt. 5. Fremtidige aktiviteter.  

Lars fortæller om Ganløse Kro den 22. sep. Der er 60 personer tilmeldt dette 
arrangement, hvilket er rekord.  

Torben fortæller om en kommende tur til Transportmesse i Herning den 16. sep. Han 
glæder sig meget selvom det bliver en lang dag.  

Lars fortæller, at der planlægges med de traditionelle julearrangementer, som f.eks. 
juleklip, tivolitur og nytårsaftenarrangement. Disse arrangementer annonceres på 
hjemmesiden.  

 

Pkt. 6. It kriminelle  

Lars orienterer om endnu en kedelig episode, hvor IT kriminelle har henvendt sig til en 
borger, som desværre kom til at udlevere nemid oplysninger. Det har betydet, at der er 
optaget lån i borgerens navn uden at vedkommende vidste det.  

Lars fortæller, at problematikken har stor bevågenhed i personalegruppe. Men det kan 
også være overordentlig svært for personalet at gennemskue sådanne sager. I sagen 
som lige nu pågår, har borgeren haft Handi-forsikring igennem LEV. Det har betydet, at 
borgeren fik bevilget 10 advokattimer. Det har vist sig at være en rigtig god støtte. Lars 
vil gerne opfordre borgere til at tegne en forsikring om inkluderer advokatbistand.  

Lars fortæller, at han har nedsat en arbejdsgruppe blandt personalet, som skal 
udarbejde en manual på hvad man som medarbejder skal gøre, når borgere udsættes 
for IT kriminalitet.  

 

Pkt. 7. Gensidige informationer.  

Oskar spørger til om der kan findes alternative spisesteder til de borgere som er på 
bowling- og cykelholdet. Lars fortæller, at der er kigget andre steder hen. Men enten 
er det for dyrt eller også ligger det for langt væk. Lea fortæller, at man sagtens kan 
bestille f.eks. en kyllingesalat på Il Forno, hvis man gerne vil have noget som er mere 
sundt.  

Lars fortæller, at til slutningen af okt. så igangsættes madhold om tirsdagen i Harlekins 
Lokaler. Her vil beboerne kunne planlægge at lave sunde retter 
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Pkt. Evt.  

Lars gør opmærksom på at næste Bruger- Pårørenderådsmøde er flyttet til den 8. nov. 
2021.  

Line slutter mødet af med, at vise et en selfie af hende og Mette Frederiksen. 

 


