
 

Referat beboer- og pårørenderådsmøde 

Tirsdag 7. februar 2023 klokken 15.30-17.30 i spisestue 3 

 

Deltagere 

 

Berit Kronby, forstander 

Charles Jacobsen, pårørende (P) Kastanjelunden (formand) 

 

Kirsten Lieberoth, beboer (B) Kastanjelunden 12-1 

Susanne Jacobsen, Kastanjelunden 10-3 

Steen Skovsted, Kastanjelunden 6-3 

Suppleant: Hanna Christensen, Kastanjelunden 10-9 

Kjeld Krog, beboer Egelunden 213 

Inge Lis Juul Petersen, beboer Egelunden 101 

Lone Kirkeberg, pårørende Egelunden 

Mogens Nielsen, Seniorrådet (SR) 

Sophia Kokholm, afdelingssygeplejerske, Kastanjelunden 

Dragica Colak, afdelingssygeplejerske, Egelunden 

Josephine Halse, medarbejderrepræsentant (M), Egelunden 

 

 

Afbud fra  

Mette Schou Møller, beboer Egelunden 216 

Suppleant Corinna Hjejle, beboer Egelunden 118 

Tinna Halse Sølling, pårørende Egelunden 

Lotte Fritze, pårørende Kastanjelunden 

 

 

Dagsorden 

1. Velkommen 

2. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer, Sophia Kokholm, afdelingssygeplejerske, Kastanjelunden 

Referent, Dragica Colak, Afdelingssygeplejerske, Egelunden 

 

3. Drømmesamtaler og frivillige, herunder hvorledes rådet kan støtte os i at få de pårørende 

engageret? 

 

Berit informerer om, at Rygårdcentret har deltaget i samarbejde med Ældre Sagen i 

drømmekommune-projekt. Berit introducerer drømmekort, som er et godt redskab til samtaler 

mellem medarbejder og beboer på Rygårdcentret med det formål at få gode samtaler i gang, og 

måske kan nogle af samtalerne munde ud i nogle drømme, som vi efterfølgende skal se, om vi 

kan opfylde hos beboerne her på Rygårdcentret. 

 

Der er blevet søgt frivillige drømmekoordinatorer, og vi har allerede fået to og mangler en til, 

som skal koordinere de frivillige drømmeløbere, der indfrier drømme. 

 



 

En del personale har allerede været på kursus i ’vitaliserede kommunikation’ og anvender 

viden og drømmekortene i daglig situationer. Aktivitetsmedarbejder holder individuelle og 

gruppesamtaler. 

 

Der bliver i foråret afholdt en hvervedag, mere herom senere. Berit håber, at Mogens Nielsen 

og en pårørende/ beboer fra rådet også vil deltage. 

 

Nogle pårørende deler opslag om drømmeløber til de forskellige steder, fx sportsklubber, kirker 

efter aftale med præst. 

 

Andre forslag: Invitere seniorrådsmedlemmer til hvervedag, have en bod til Gentofte by Night 

dag, bod til julemarked på RC og rådhuset, Kræmmermarkedsdag. 

 

4. Orientering fra Berit: 

• Økologi 

Vi er optaget af at servere økologisk mad, fokus i alle afdelinger. Målet er, at vi får det 

økologisk spisemærke, og det får man, hvis der er 30-60 procent økologiske varer. Aftale 

med DDM indebær ikke økologiske varer. Fokus på til næste aftale. 

 

• Status på ombygning/ genhusning 

Der er udarbejdet et dokument på 130 sider med tydeligt beskrivelse af alle rum i den 

ombyggede afdeling. Det er sat udbud at finde arkitektfirmaer, der skal tegne den nye 

afdeling. Herefter skal byggefirma sættes udbud. 

 

Simon fra projekt er ved at lægge den sidse hånd på tegninger til pavilloner til genhusning. 

Lige så snart det er færdig Berit indkalder byggeudvalg til et møde. 

Genhusningslejligheder skal være på 25 kvm. 

 

I løbet af foråret vil Berit komme med en plan for, hvornår der tales med den enkelte 

beboer, hvor der skal kigges på visitering af beboer til det rette boligtilbud. 

 

Der har været nabohøring, og der skal være nabohøring igen, når pavilloner bliver tegnet 

færdige. 

 

Indtil videre holder tidsplan. 

 

• Status på rekruttering 

På Egelunden er der sket en organisatorisk ændring mhp. oprettelse af den nye funktion 

afdelingskoordinator, som skal det gøre muligt, at afdelingssygeplejerske kan være tættere 

på personale mhp. fastholdelse samt tættere på rekruttering og onbording af nyt personale. 

 

I Kastanjelunden er der fokus på kontaktpersonsordning, så kontaktpersons funktion bliver 

tydelig og synlig for beboerne, og der udarbejdes faste aftaler med beboer. 

 

Der arbejdes også med både fastholdelse og rekruttering i MED, ny APV, fokus på work-

life-balance, karrieretilbud osv. 

 

Der er stort ønske for pårørende mhp. synlighed for opsigelser. 



 

Dragica og Sophia vil til næste møde komme med et bud på hvordan, da der også skal 

tages hensyn til en eventuel tavshedspligt. 

 

Også ønske fra beboere og pårørende om, at alle medarbejdere, både faste, afløsere og 

vikarer, præsentere sig hver gang, når de møder beboer. Berit bekræfter, at det er en 

adfærd, vi gerne ser, så det vil der fokuseres på. 

 

5. Eventuelt. 

• Lone Kirkeberg gør opmærksom på, at alle møder er planlagt på en tirsdag, og vil høre 

om mulighed, at dette bliver ændret fremover. 

 

• Næste møde bliver afholdt onsdag 26. april 2023. Ny indkaldelse følger. 

 

• Ønske fra beboer, at julemarked ikke bliver holdt om onsdagen pga. gudstjenestedag. 

Dette er der heller ikke planlagt med i 2023. 

 

• Ønske fra beboer og pårørende på Egelunden, at menu skrives på tavle hver dag. 

Dragica følger op. 

 

• Ønske fra beboer og pårørende i Egelunden, at der bliver sat en bakke med krydderier 

på hvert bord i forbindelse med måltider. 

      Dragica følger op. Sophia vurderer behov i Kastanjelunden. 
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