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Den 24-01-2022 Journal nr.   Fra Lars Green Holbøll 

Tilstede: Tina Bjerregaard, Bjarne Thorn, Tom Degn, Torben Nielsen, Line 
Tangemann, Lea Lander, Oskar Nielsen, Kirsten Tjagvad, Lisbeth Brinch og 
Lars Holbøll 
 
Afbud: Peter L. Sørensen.  
  

 

 
 
Referat Bruger- Pårørenderådsmøde den 24. januar 
2022 
 
 
Tina blev valgt som ordstyrer.  

 

Pkt. 1. Godkendelse af referat.  

I referatet fremgår det, at det var Bjarne som fortalte om cykelløbet i Ballerup. Det er 

ikke korrekt. Det var Torben som fortalte om det.  

 

Pkt. 2. Præsentation af rådet.  

Der blev ikke fortaget nogen præsentation, da alle kender hinanden.  

 

Pkt. 3. Konstituering af rådet.  

Oskar blev valgt som formand til rådet de næste 2 år.  

 

Pkt. 4. Madlavningskursus den 5. februar 2022 
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Der er ikke så mange tilmeldinger endnu – men det kan nå at komme. Kirsten spørger, 

om det kan skyldes at arrangementet ligger på en lørdag. Lars siger, at grunden til at 

lørdagen blev valgt, var pga. at der ikke var andre arrangementer for borgere, og at 

lørdagen for nogen kan være lang. Personalet vil opfordre brugerne til at tilmelde 

arrangementet, da det er gratis og en god anledning til at møde sine venner.  

 

Pkt. 5. Ny takststruktur.  

Lars fortæller om den nye takststruktur for ny indskrevne borgere.  

Hidtil har det været sådan, at til hvert bofællesskab var udmålt x antal støttetimer pr. 

borger. Det har vist sig ikke særlig hensigtsmæssigt, da det har været adressen som 

udgjorde ressourcetildelingen til den enkelte borger.  

Derfor er der lavet en ny model for nye borgere, hvor det er den enkeltes borgers 

støttebehov som udgør ressourcetildelingerne. Oskar fortæller, at han synes det giver 

rigtig god mening.  

Lars fortæller i øvrigt, at det over den seneste tid har været forholdsvis let at sælge 

pladser til andre kommuner. De påpeger bl.a., at de små enheder med 4 beboere i 

hver, kan for mange borger være godt.  

 

Pkt. 6.  - Beboerne fortæller om Nytårsaften.  

Line og Tom havde deltaget. Der var ca. 18 deltagere til nytårsaften. Man var delt i to 

lokaler. Det synes Tom ikke var så godt og han synes ikke det har været en god aften. 

Personalet havde handsker på når der skulle serveres mad fortæller Tom.  

Line fortæller, at maden var super lækkert. Line synes det var dejligt at man skulle 

sidde i 2 grupper.  

Line synes ikke at det var ok, at der ikke var noget personale, som ville følge beboerne 

med ud for at se på fyrværkeri. Bjarne fortæller, at han plejer at købe nytårskrudt og 

fyrer det af, med de beboere som gerne vil deltage.  

Festen sluttede lidt brat lige over midnat, hvilket Line synes var lidt kedeligt.  

Oskar synes at det har været for dårligt, at en borger blev afvist, fordi der var uklarhed 

over om der var betalt eller ej. Lars har drøftet episoden med personalet, og siger at 
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der ikke er nogen som skal afvises, hvis borgerne møder op i den tro, at de er tilmeldt 

en fest. Dette følger Lars op på dette.   

 

Pkt. 7. EVT.  

Line fortalte om en film om mobning, som hun gerne vil vise. Det er en film som Line 

har deltaget i.  

Lars giver en status om Corona. Lige nu hærger omikronvarianten og Lars forventer 

flere syge i den kommende tid. Men ind til nu, har der ikke været særlig mange borger 

eller personaler syge, så det har ikke påvirket driften nævneværdigt.  

Oskar spørger ind til værestedskoordinatorernes rolle og opgaver. Lars fortæller, at der 

hele tiden har været værestedskoordinatorer, men han har udvidet deres 

ansvarsområde. Hvor der det primært var den daglige drift som var opgaven, så har 

værestedskoordinatorerne nu også fået til opgave at udvikle tilbuddet. Det gør de bl.a. 

i samarbejde med brugerrådet, som har i den henseende, også har taget et stort 

ansvar.  

Lars fortæller til sidst, at Nete går på barsel den 15. feb. 2022. I barselsvikariatet har 

Lars ansat Birgitte Andreasen, som har god erfaring inden for bofællesskabsområdet.  

 

 

 

 

 


