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Beboer- og pårørendemøde 21. februar 2023 

 

Deltagere: Grethe Skovgaard, Lis Hilt, Lotte Albjerg, Marianne Zibrandtsen, Susanne 
Waldhauer, Susanne Forup, Henriette Tranberg, Karin Hvidtfeldt Hansen 
(ref.) 

Afbud fra: Gitte Mikkelsen, Birgitte Juul-Christensen, Michael Meulengrath,  Dino 
Rispardeli, Hanna Lykke 

Referent:  Karin Hvidtfeldt 

 

Punkt Ansv Referat  Hvem gør hvad? 

 

Velkommen 

 Karin Hvidtfeldt byder velkommen  

Gitte Mikkelsen, Birgitte Juul-Christensen, 
Michael Meulengrath,  Dino Rispardeli, Hanna 
Lykke 

 

Sidste mødereferat  Sidste mødes referat blev godkend.  
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Orientering fra 
Kløckershave 

 

Personalesituationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

At finde rundt på 
Kløckershave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkomst til nye 
beboere, hvordan går 
det ? 

 

 

Parkeringspladser til 
beboere og pårørende 

 

 

Karin 

 

Det har endnu ikke været muligt at få ansat en 
afdelingssygeplejerske i den vacante stilling. 
Der har været 3 ansøgere og der har været talt 
med alle ansøgere. Den ene har været til 2 
samtaler og test, men trak sig desværre efter 2. 
samtale. 

Der er taget kontakt til rejseholdet for 
rekruttering og aftalt møde den 2.marts. Vi 
håber alle at samarbejdet med rejseholdet kan 
hjælpe, så Kløckershave snart vi få stillingen 
besat. 

Kløckershave har et ledigt barselsvikariat som 
har været slået op siden januar. Der har  ikke 
været  ansøgere til stillingen og vi håber også at 
samarbejdet med rejseholdet kan hjælpe os 
med at få den stlling besat. 

 

Gelændere er nu malet i forskellige farver, en 
farve pr. bogstav. 

 

 

 

 

Der er også kommet skilte op på etagerne ved 
hovedelevatoren, men de svarer desværre ikke 
til forventningerne da tal og bogstaver er for små 
og er svære at læse når man svagtseende. 

 

 

 

 

 

Lis Hilt får ikke altid besked nåer en ny beboer 
flytter ind på Kløckershave. Lis vil gerne vente 
en uges tid, til den nye beboerne er kommet på 
plads, med sit velkomstbeøg.  

 

 

Det er stadig et problem at der ikke er 
afmærkede P-pladser til beboere og pårørende 
til Kløckershave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mange beboere 
har givet positive 
tilbagemeldinger 
på de malede 
gelændere 
 
 
 
Der vil meget 
snart komme nye 
og større skilte op 
som på en enkelt 
måde, viser hvad 
vej man skal gå 
for at komme til 
den rette bolig. 
 
 
Karin vil aftale 
med Gitte 
Rasmussen, at 
hun giver besked 
til Lis Hilt når en 
ny beboer flytter 
ind. 
 
 
 
Beboerpårørende
rådet mener dog 
at skilte vil 
forhindre nogle i 
at parkere på 
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Punkt Ansv Referat  Hvem gør hvad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besøg fra 
arbejdstilsynet er 
varslet til i år.  

Karin har skrevet til Gentofte Ejenedomme for at 
få afmærket 2 P-pladser til beboere og 
pårørende. Gentofte Ejendomme mener dog 
ikke at skiltning vil løse problemet. 

 

 

 

 

 

 

Vi ved ikke hvornår arbejdstilsynet kommer. Vi 
er begyndt at ajourføre APV 
(arbejdspladsvurdering) i beboerboligerne da 
beboerboligerne også er medarbejdernes 
arbejdsplads og skal kunne leve op til de 
sikkerhedskrav der er til en arbejdsplads.  

Der er iværksat en trivselsundersøgelse for alle 
ansatte i Gentofte. Der har været udsendt 
spørgeskemaer og når vi har svar på disse, vil 
der blive afholdt temaeftermiddage hvor 
besvarelserne vil blive drøftet og der vil blive 
udarbejdet handleplaner. Det vil indgå som en 
del af den store APV for huset. 

pladsen og alle er 
enige om at 
prøve igen at få 
afmærket 2 
pladser til 
beboere og 
pårørende til 
Kløckershave. 
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Punkt Ansv Referat  Hvem gør hvad? 

 

Orientering fra Klubben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frivillige pårørende  

  
Der vil igen blive afholdt en ide-værksted hvor 
alle beboere kan komme med deres ønsker til 
de fremtidige aktiviteter i Klubben. 
 
Der har været afholdt flere reparations 
workshops og det har været en stor succes. 
Mange er kommet med deres tøj der skulle 
repareres. 
Der er nu 3 besøgshunde der kommer jævnligt 
og det er en stor succes. 
En bridgeklub er under opbygning da vi har 
mindst 4 beboere der gerne vil spille bridge. 
Der er i øjeblikket planlagt gymnastik 2 gange 
om ugen. 
Litteraturklubben er startet op igen og omdøbes 
til studiekreds da det mere handler om at drøfte 
og gå i dybden med forskellige emner. 
 
Der vil være salg af sko og tøj  i Cafeen d. 6.3. 
Påskefrokosten er planlagt til d. 28.3.  
Nu da foråret er på vej, er der planlagt små og 
store ture med bussen. Der vil også være gåture  
i nærområdet på dage hvor solen skinner. 
Desuden vil cyklerne beynde at køre igen i løbet 
af foråret. 
 
Samarbejdet med de pårørende er et område vi 
gerne vil udvikle på Kløckershave.  
Pårørende vil kunne indgå i samarbejdet med 
Klubben hvor man altid er velkommen til at være 
med.  
Beboernes kontaktpersoner og de pårørende vil  
også kunne få glæde af et tættere samarbejde. 
 
Det kunne være spændende, at holde en 
temaeftermiddag/workshop med beboerne, de 
pårørende og personalet hvor man sammen kan 
være kreative og få gode ideer til hvordan vi kan 
blive bedre til at bruge pårørende som en god 
samrbejdspartnere. .  
 
Klubben søger frivillige pårørende: 
Frivillige pårørende er meget velkomne i 
Klubben. Det vil være dejligt at kunne skabe et 
fælles rum, evt. i haven til sommer eller til 
spiseaftener 
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Punkt Ansv Referat  Hvem gør hvad? 

Orientering fra beboere  Berboerne vil gerne medindrages lidt mere i livet 
på Kløckershave og have medindflydelse på det 
der sker. Beboerne savner at være mere med i 
fællesskabet 

 

 

 

Beboerne vil gerne orienteres når andre 
beboere  bliver indlagt på den gang hvor de bor. 

 

 

Det går rigtigt godt med Søndagskaffen i 
Udsigten. Der kommer 8-10 beboere hver 
søndag eftermiddag og drikker kaffe og hygger 
sig i Udsigten 

 

Vi går i tænkeboks 
og drøfter næste 
gang hvordan vi 
kan komme videre 
med at få beboerne 
mere medindraget i 
livet på 
Kløckershave. 

 

Personalet har 
desværre ikke lov 
at fortælle om 
andre beboere. 

Orientering fra 
pårørende 

 Der gives udtryk for at det kan være lidt 
forvirrende i weekenderne hvor der ikke er så 
meget fast personale 

De pårørende savner tilbagemeldinger og flere 
møder om forventningsafstemming. Desuden 
blev der givet udtryk for at der er lang ventetid 
på hjælpemidler. 

Marianne Zibrandsen orienterede om 
dialogmødet med Kommunen, hvor medlemmer 
af beboerepårørenderådet mødtes med  
repræsentanter fra Gentofte Kommune for at 
drøfte den fælles indgang til Kløckershave og 
Salem der giver udfordringer i forbindelse med 
måltiderne i Cafeen. Desuden beboernes kritik 
af maden og fleksibilitet í forhold til bestilling/ 
afbestilling af mad med videre. 

Lotte Albjerg har udarbejdet en liste over service 
hun synes der skal være i Udsigten til brug når 
lokalet lånes af beboerne. Desuden er de 
nuværende blå krus meget tunge og er svære at 
løfte for beboerne 

 

Lamperne i Udsigten giver et dårligt lys og 
sidder dårligt i forhold til bordets pklacering.  

Hanna og Karin, 
ser på hvordan vi 
kan løse den 
udfordring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karin vil se på 
listen, om det er 
noget vi har penge 
til at anskaffe. 
 
 
 
Vi ønsker os nye 
lamper og håber at 
vi kan få dem 
bevilliget gennem 
KAB 
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Punkt Ansv Referat  Hvem gør hvad? 

 

Orientering fra 
seniorrådet 

 Gitte Mikkelsen er fraværende i dag. 

Referaterne fra seniorrådsmøderne kan hentes 
på kommunens hjemmeside 

 

    

Evt.  Der ønskes røde prikker på gulvene ved de 
automatiske døråbnere. 

Desuden ønskes der automatisk døråbner til 
Udsigen 

 

  Næste møde holdes tirsdag 13. juni 
kl.15.00-17.00. 

Mødet er flyttet, 
men vi håber at I 
alle stadig har 
mulighed for at 
komme. 
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