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Referat 
 
 
 
 
 

 
Den 8. november 2021  Journal nr.   Fra Lars Green Holbøll 

 

Tilstede:  Peter Sørensen, Oskar Nielsen, Torben Nielsen, Tina Bjerregaard, Line Tangemann, Lea 

Lander, Cecilie Pedersen, Bjarne Thorn, Lisbeth Brinch, Kirsten Tjagvad og Lars Holbøll 

Referent: Lars Holbøll 
  

 

 

Bruger- Pårørenderådsmøde 

Inden mødets start var der valg af pårørende til Bruger- Pårørenderådet. Ud over 

rådets nuværende pårørenderepræsentanter, så dukkede der ikke andre op. Derfor 

blev alle 3 nuværende repræsentanter valgt. Det nye råd konstituerer sig til det første 

møde i 2022.  

 

 

Pkt. 1. - Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt.  

 

Pkt.  2 - Status på smittesituation i Bofællesskaber og Værested 

Der har været udbrudt smitte i den forgangne periode. Der har været en medarbejder 

smittet og to beboere smittet i Peberhaven. Der er blevet foretaget en del test for at 

smitteopspore. Lige nu er der ikke nogen smittede, hvilket er rigtig godt.  

Oskar fortæller, at der er åbnet et kviktestcenter ved Rådhuset. Det fungerer rigtig 

godt.  

Tina fortæller, at der indkaldes til pressemøde i aften, og på den måde, kan man sige at 

coronasituationen hele tiden er i bevægelse.  
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Der var enighed om, at det nu er tid til at finde de gode vaner frem med håndvask og 

spritte hænder af, og prøve at undgå for meget fysisk kontakt.  

 

Pkt. 3. Vaccinestik 

De forskellige handicaptilbud har presset på, for at få en dato, hvor beboerne kan få 3. 

vaccinestik.  

Sidste stik blev givet til Bofællesskabsborgere den 25. maj. Der skal gå 6 måneder, før 

3. stik kan gives. Lars forsøger at få et vaccinehold ud, således at alle 

bofællesskabsborgere kan vaccineres i Peberhaven.  

Der blev spurgt til om de udeboende også kan blive vaccineres i Peberhaven. Lars 

svarer, at de udeboende skal vaccineres på vaccinesteder og der kan bestilles tid på 

www.Vaccine.dk. Dette kan hjemmevejledere evt. hjælpe med.  

Oskar fortæller, at dem som har en førtidspension kan gå til egen læge og få en 

influenzavaccine gratis.  

 

Pkt. 4. Ganløseturen 

Peter fortæller, at det var en rigtig god tur. Der var gang i den hele tiden, og der blev 

rigtig danset.  Maden var også god. Der var stegt flæsk til hovedret. Til forret var der en 

fiskerulle og til dessert var der pandekage med is.  

Bjarne fortæller, at det var dejligt at der var rigtig godt samspil mellem de ældre 

borgere og de mange unge nye borgere. Alle festede og der var plads til alle.  

Særligt bandet var godt og fik megen ros.  

Alle var enighed om, at sådan en fest kunne sagtens arrangeres igen.  

 

Pkt. 5. Præsentation af julens arrangementer 

Lars fortæller, der løbende bliver annonceret på hjemmesiden og i Værestedet med de. 

Julearrangementer som kommer.  

Som det ser ud nu, så afholdes alle de arrangementer som der plejer at være i 

forbindelse med julen. Men det kan ikke udelukkes at der kommer ændringer pga. 

Corona.  

http://www.vaccine.dk/
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Pkt. 6. Mødedatoer for 2022  

Lars udleverer mødedatoer for 2022.  

 

Pkt. 7. Gensidige informationer.  

Lars fortæller, at Kirsten har foreslået at LEV Herlev støtter et lørdagsarrangement, 

hvor en gruppe borgere kunne lave noget lækkert mad. Lars har derfor lavet aftale 

med en tidligere medarbejder på Sandtoften, som er vandt til at lave mad og som 

kender målgruppen. Lige nu arbejder de to værestedskoordinatorer med at planlægge 

arrangementet og det vil blive annonceret på hjemmesiden og med opslag i klubben. 

Der kan tilmeldes maksimalt 15 til arrangementet. Skulle der komme flere tilmeldte, 

laves der en venteliste, således at der kan arrangeres endnu et arrangement.  

Line fortæller om transportmessen, som kom lidt skævt fra start, da Taxaen ikke kom. 

Men det lykkedes at komme til Herning og det var en rigtig god tur. Alle var trætte – da 

man havde været afsted hele dagen.  

Bjarne fortalte, at der er et 3 dages løb i Ballerup Arena. Der er flere beboere som godt 

kunne være interesserede. Bjarne vil tage kontakt til Annette og Nicoline, da det er 

dem som er værestedskoordinatorer. 

For 10 år siden var Line med i en film, som handler om mobning. Line vil gerne vise 

filmen. Line skal lige se, om hendes veninde stadig har filmen.  

 

Pkt. 8. Evt.  

Til slut siger Lars tak til rådet for en rigtig god og engageret indsats. Lars har købt en 

lille gave som tak. 

 

    

 

 

 

 


