Beboerpårørnde møde d. 31/5- 2022

Deltagere:

Kaj Hansen, ,Grethe skovgaard, Lis Hilt, Inge Nilsson, Lotte Albjerg, , Marianne
Zibrandtsen, Susanne Waldhauer, Gitte Mikkelsen, Gitte Engen, Karin Hvidtfeldt
Hansen

Afbud fra:

Michael Meulengrath, Alette Pramming

Referent:

Gitte Engen/ Karin Hvidtfeldt

Punkt

Ansv

Referat

Hvem gør hvad?

Karin Hvidtfeldt byder velkommen.

Velkommen

En særlig velkommen til Seniorrepræsentant
Gitte Mikkelsen. Det er første møde i beboerpårørenderådet hvor Gitte deltager. Gitte har
overtaget posten efter Ole Scharff-Haarbye som
vi desværre mistede sidste efterår.
Alle præsenterer sig og Gitte Mikkelsen
præsenterer sig selv. – Gitte fortæller at hun er
uddannet økonoma og generelt er meget
fokuseret på kost til ældre.

Gennemgang af sidste
mødes referat

Lotte Albjerg, havde kommentarer til referatet fra
sidste møde som blev drøftet,

Bemærkninger og
tilføjelser

Herunder, hvem der står for den udvendige
vedligeholdelse og rengøring ? Der er mange
insekter der samler sig og som flyver ind af de
åbne vinduer
Der er forslag om tænd/sluk lys med sensor på
gangene om natten, både af hensyn til de små
insekter som tiltrækkes lyset og af sparehensyn.
Der er mange rygere fra HF sidder på trappen
og ved elevator. Mange fra Kløckershave beder
dem om ikke at ryge og at opholde sig på
Kløckershaves matrikel.
Der er også problemer med ulovligt parkerede
biler.

Desuden er det umuligt at få en P- plads når
man skal besøge Kløckershave.

Det gør Gentofte
ejendomme. Niels
og Mickey er ansat
under Gentofte
ejendomme og
sørger for den
invendige og
udvendige
vedligeholdelse
Hvad gør vi ?
Der er taget kontakt
til politiet når
bilerne har været
parkeret i
brandvejen og det
har haft god effekt.
Alette Pramming
ville tage kontakt til
vej og park, for at
høre om det er
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muligt at få lavet
særlige båse til
beboere på
Kløckershave – Vi
afventer en
tilbagemelding

Der er stadig mange beboere der oplever at
personalet ikke bærer navneskilte.

Der spørges til om nattevagten er besat

Der er lidt utilfredshed med at vikarerne ikke
kommer som aftalt eller kommer på forkerte
tidspunkter.
Der er stadig utilfredshed med de 4 dages
afbestilling af maden og et ønske om politisk
bevågenhed i forhold til problemet.
Gitte Mikkelsen vil tager sagen op i seniorrådet.

Der er ønske om et lokale hvor der kan hygges
og drikke kaffe om aftenen.
Måske kan Udsigten også bruges lidt mere af de
beboere der ikke ønsker at komme i Klubben.
Det kunne f.eks. være til uformel kaffehygge
eller bare være et hyggeligt mødested for
bheboerne.

Alle får udleveret et
navneskilt når de
starter på
Kløckershave og
det kontrolleres
dagligt om
medarbejderne har
navneskilt på. Der
er indkøbt sælige
navneskilte der
hurtigt kan tages i
brug, til afløsere og
hvis man mister sit
skilt.

Nattevagten der var
var ansat i vikariat,
er blevet fastansat.

Denne udfordring
vil lederne arbejde
videre med.

Karin oplyser at
hvis man ønsker
besøg af en
politikker som de
pårørende i rådet
drøftede ved sidste
møde, skal direktør
Helene Rasmussen
kontaktes.

Gitte og Karin vil
tale med
aftenvagten om der
er mulighed for at
skabe lidt
kaffehygge i
Udsigten
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Lotte spørger hvorfor referatet sendes ud før det
er godkendt.
.

Det årlige Dialogmøde
med Beboerepårørenderådet er i år
d.14. juni kl.14.00

Opdatering af
focusområderne for
2022

Karin oplyser at
referatet sendes ud
til beboerpårørenderådet,
umiddelbart efter
beboerrådsmødet
og hvis der ingen
kommentarer er
bliver det sendt ud
med næstkommende husavis
som udkommer ca.
1 mdr. efter
Beboerrådsmødet

Der er et årligt dialogmøde med Sofie Harms og
Charlotte Østerbye– et møde om året der gik og
hverdagen i plejebolig med hjemmehjælp samt
om fremtidet. Mødes ændres til kl 14.30 grundet
underholdning i cafeen samme dag.
Farver på gangene og prikker på gulvene.
Karin har kontaktet diverse demenskonsulenter
uden at være kommet så meget videre. Vi
afventer en tilbagemeldig fra en forstader i
København som ved hvem man evt. kan
henvende sig til for vejledning.
Vi afventer malerens tilbud på maling af
gelændere.
Mad og Livskvalitet
Der er lidt utilfredshed fra nogle beboere med
hvem man sidder sammen med i spisestuen.

Nyt fra kostrådet – Der er kommet nyt
porcelæn, anretningen af maden er blevet
bedre. Desuden er der kommet pasta og salat i
små skåle og det er mange glade for. Stadig
stor utilfreds med uro da cafeen bliver brugt som
hovedindgang for Salem og der er meget trafik
under måltiderne.,
Desuden savnes duge, servietter og lys samt
andre ting der kan skabe hygge
Derudover er der klager over maden fra en
beboer som har svært ved at spise maden.
Der er ønske om hyppigere møder med
køkkenet.

Vi beder
aftenvagten om en
revurdering af
hvordan beboerne
plaseres ved
bordene

Der arbejdes videre
med forskelligt fra
Fremtidsværkstedet

Vi beder
økonomaen og at
tale med de
pågældende
beboere individuelt.
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Orientering fra klubben

Medindflydelse på fornøjelser og aktiviteter,
Der blev holdt et møde i Klubben d.26/4. hvor
beboerne kunne komme med deres ønsker og
forslag til de tilbud der fremadrettet vil kunne
gives i Klubben.
Mange ønskede tlbud om gåture og aktuelt er
der både korte og lange gåture flere gange om
ugen.
Der kom også ønsker fra beboerne om
udflugter, i alt kom der 27 stk. derudover var der
ønske om at genoptage Petanque, fællessang,
decupage, kongespil etc
Største succes i Klubben er det fælles
morgenbord om fredagen.
Der er ønsker om mere gymnastik og
balancetræning. Lone har stor erfaring med
ballancetræning fra tidligere og har indført
træning i ballace bl.a.fordi det kan afhjælpe
faldepisoder.

Fremtidsværksted

Referat og fremtidsønsker vil komme i en lille
folder. Der bliver gennemført værtskabskurser
for det faste personale med start fra d.8/6.

Når en ny beboer flytter
ind – Hvordan går det
med velkomst og
rundvisning ?

Velkomst og rundvisning går godt når bare der
gives besked når en ny beboer flytter ind – Kaj
er tilfreds.

Orientering fra beboer
og pårørende.

Lotte kommer med
et forslag om en
fysioterapeut til
balancetræning.
Måske Tranehaven
kan være
behjælpelig.

Vedr brevstemning, Alle er blevet spurgt efter
et brev er sendt ud til alle beboere. De der
ønskede at stemme, har stemt.
Vedr afløb under håndvask – virker ikke rigtigt
og der er problemer med dyserne på
vandhanerne. Vandhanerne kalker til. Har
teknisk service en rutine ?
Der er et ønske om at publicerere i bladet at
man kan låne udsigten til sammenkomster.
Lotte gør opmærksom på at der ønskes et
kaffestel og duge, til brug ved fødselsdage der
holdes i Udsigen – evt betalt af Kløckershave.
Desuden ønske om aflåst skab i Udsigten til
kaffestel og duge.

Lotte kigge efter
et genbrugs
kaffestel som kan
bruges ved
fødselsdage.
Det er ikke
umiddelbart
planlagt på
Kløckershave.
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Spørgsmål om vi får infostandere – som de
findes på Holmegårdsparken
Kan der komme en beboerliste på infoskærmen
i indgangen ?

Orientering fra
seniorrådet

Gitte Mikkelsen orienterer fra Seniorådet.
Seniorrådet vil gerne være mere synlige,
referater fra rådet kan findes på
www.gentofte/seniorrådet - der arbejdes på at
referat kommer i vores husavis.

Evt.

Indlæg til husavisen skal være Karin Hvidtfeldt
i hænde senest d. 20. i måneden.

Karin undersøger
hos Gitte R som
vedligeholder
skærmen

Alle er velkomne til at komme med historier til
bladet.
Håndklæderholdere. Der vil blive opsat
papirhåndklædeholdere op på alle badeværelser
da personalet skal kunne vaske og tørre deres
hænder.
Doorcaddy – alle de beboere der har været
coronasmitte, har en doorcaddy i boligen. Denne
kan godt lægges væk i en plasticpose, så den
kan genbruges hvis beboeren får en infektion
Vedr rengøring : Når der er visiteret til
rengøring, må man gerne bytte ud – hvis man
ønsker noget andet i stedet for ex. støvsugning.
Hvis der er spindelvæv skal de selvfølgelig
fjernes.
Orientering om havd er vigtigt for dig dag d.
9/6 . Her vil alle beboere blive spurgt om hvad
der er vigtigt for netop dem Det er en data
indsamling som kontaktpersonen fremarettet
skal bruge for i højere grad, at kunne møde
beberens ønsker og behov.
Der er Ros til nye sofaer og små hyggegrupper
på gangene.
Næste møde d 30/8 2022 kl.15-17
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