Referat af beboerrådsmøde
Nymosehave den 2. oktober 2020
Repræsentanter:
Formand:

Pia Tollesen lejl. 102

Næstformand

Niels H. Kragh-Nielsen lejl. 110

Beboere:

Ulla Lernø lejl. 207
Birgitte Jensen lejl. 109
Rene P. Jensen lejl. 208
Birgit Mülich lejl. C06

Forstander:

Pia Ramsgaard

Medarbejdere:

Jane Absalonsen, stedfortrædende forstander og
daglig leder for Hjemmeplejen C gang & Stuen
Laila Hoen, daglig leder for Hjemmeplejen 1. og 2.
sal, Steen Mortensen Teknisk service

Fraværende:

Jane Absalonsen

Referent:

Laila Hoen
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Opfølgning fra sidste møde:
Elevatorer: Der er blevet rykket for svar i forhold til udbedring
Liften: Der skal udarbejdes en ansøgning, som sendes ved årets
udgang.
Dagens menu tavle: Menuen er hængt menu op ved Klub og ved døren.
Skiltning: Der er ønske om en endnu tydeligere skiltning ved Sognevej/
Herredsvej – Steen følger op.
Nyt fra huset:
Opgradering af brandsikkerheden i huset:
Opgraderingen af de første boliger er gået gang d. 29/9 og forventes
færdige d. 27/10. Der laves 4 boliger af gangen - der bliver varslet min.
3 dage før. Arbejdet forventes at tager 5 dage pr. bolig.
Corona – test af medarbejdere:
Gentofte kommune starter op med at tilbyde test af medarbejdere hver
6. uge med opstart 6. oktober. Hvis smittetrykket stiger, kan det blive
hver 2. uge. Dagplejerummet er indrettet, så det kan bruges som
teststation, som også skal bruges af en anden plejebolig.
Ældreboligerne – byggefelt A
Byggeriet opstarter snarest, og bliver nu kun i 2 etager. Der ønskes
tegning af den nye bygning i næste Nymosehave Nyt.
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Personalesituationen
Der arbejdes målrettet på at få besat de ledige stillinger. Vi har pt. 3
ledige aftenvagtstillinger og 1 dagvagtstilling.
Evaluering af arrangementer siden sidste møde:
Der har ikke været nogen arrangementer. Der bliver spurgt ind til
arrangementer resten af året, hvilket ikke er muligt at svare på pga.
opgradering af brandsikkerheden og situationen med Corona.
Runde:
Pia T. og Birgit oplyser, de ikke længere ønsker at være med i velkomst
komitéen, da de ikke mener, den fungerer optimalt. Rene vil gerne
fortsætte, vi arbejder på at finde 1 – 2 andre beboere, der har lyst til at
bidrage med opgaven.
Pia T: Oplyser der mangler sprit ved affaldsskakten. Laila følger op.
Taget i besøgsrummet ved C gangen er stadig utæt. Pia R. følger
op.
Rene: Spørger til hvilke kompetencer en afløser assistent skal have, da
han oplever, at flere afløsere om aftenen ikke er klædt på til konkrete
opgaver. Laila vil meget gerne orienteres med det samme, hvis det sker
igen, så der kan tages kontakt til det konkrete bureau. Lederne er ved
bestilling af en ekstern vikar meget opmærksomme på at fortælle, hvilke
kompetencer, vi har behov for.
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Birgit: Spørger til ændring af dage, hvor plejehjemslæge og frisør
kommer i huset. Jakob har ønsket at komme om torsdagen, da det
passer bedre med hans praksis - derfor denne ændring.
Der er netop lavet ny aftale med frisøren, så hun fremover kommer om
fredagen, da behovsbesøgene fremadrettet skal foregå i Klubanekset,
og Dagplejerummet er optaget til test af medarbejdere.
I forhold til huslejestigningen oplyser Birgit, der kan være udfordringer
med at søge om nyt boligtilskud, da det er beboerne, der selv skal søge.
Birgit har rettet henvendelse til Gentofte kommune mhp. at få hjælp til
dette. Personalet vil være opmærksomme på, hvem der evt. skal have
hjælp til denne opgave.
Birgit spørger ind til, hvor lang tid, der er afsat til rengøring, da der er en
oplevelse af, der kun gives 15 min. Laila oplyser, den enkelte beboer får
bevilliget en pakke til indkøb, tøjvask og rengøring. Tiden afhænger af,
hvor meget den enkelte beboer selv kan klare. Så nogle steder bruges
der mere tid end andre. Laila undersøger nærmere.
Næste møde:
Den 6. november kl. 10.30 – Pia holder ferie.

4

5

