
Ekstraordinært beboere- og pårørende rådsmøde den 17.8.2022, kl. 14.00 i festsalen på 

Søndersøhave. 

Dagsorden til ekstraordinært beboere- og pårørende rådsmøde den 17.8.2022, kl. 14.00 i 

festsalen på Søndersøhave. 

Medlemmer af beboere- og pårørende rådet:  

 

Beboer  

Gult team:  

Grønt team: Helene Jürgensen 

Blåt team: Karin Jørgensen 

Orange team: Carsten Rentzmann mail: cren@mail.dk 

                          Næstformand 

 

Familie og pårørende  

Gult team: Walther Paulsen mail: walther@vishof.dk mobil: 40 51 15 08 

                   Suppleant: Kristian Qvist mail: frederik.qvist@mail.dk mobil: 23 23 28 63 

 

Grønt team: Nelli Gotfredsen mail: nelli@onemore.dk mobil: 40 29 16 10 

 

Blåt team: Charlotte Brask                         mail: chbrask@gmail.com mobil: 22455680 

 

Orange team: Karin Sørensen                   mail. karinsoerensen@yahoo.com mobil: 23 26 90 63 

                          Formand 

                          William Rentzmann           mail: wr@williamrentzmann.dk mobil: 25 12 12 08 

                          Suppleant  

 

Repræsentant fra ældrerådet: Steen Borup Mail: steenborup@outlook.dk 

 

Medarbejder: Lilian Kronholm                   mail: a039@gentofte.dk 

 

Ledelsesrepræsentanter:    

Gult team:  Sofie C. Sørensen mail: scn@gentofte.dk; mobil: 21 31 11 45 

Blåt team:  Anita Christensen mail: achr@gentofte.dk; mobil: 21 22 65 35 

Grønt team:  Ingelise Andersen mail: inan@gentofte.dk; mobil: 30 52 01 30 

Orange team: Vilanka Andersen  mail. vca@gentofte.dk; mobil:  

 

Forstander: Hanne-Lene Hedegaard mail: hhnl@gentofte.dk; mobil: 24 66 42 80 

 

Afbud til beboere- og pårørende rådsmøde: Sendes på sms eller ved opringning til forstander 

Hanne-Lene Hedegaard på dagen. 

Afbud fra:  

Dagsorden 

1. Orientering om budgetforslag for 2023 - Kommentarer sendes til Gentofte kommune 

senest den 24.8.2022. 

Referat:  

Bemærkninger fra beboere- og pårørende rådet på Søndersøhave Plejeboliger. 

Information om budgetforslag for 2023 oplever beboere- og pårørende råd på 

Søndersøhave, ikke giver mening for rådet. Det virker uoverskueligt, det er svært at regne 

ud og svært at se, det afspejler hverdagens virkelighed på Søndersøhave. 

 

2. Tema kost og ernæring - Hvad har vi nået og hvad er næste skridt. 

Ansvarlig for kost og ernæring Laila Bøllund Lauridsen deltager og er tovholder på under 

dette tema. 
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Referat:  

Ansvarlig for kost og ernæring Laila præsenter de tiltag, der har været omkring kost og 

ernæring på Søndersøhave det sidste år. 

Fx menuplan for frokost, kagen til kaffen og den varme mad om aftenen.  

Det faglige fokus er variation, god smag, årstidens grønsager, mere økologi. 

Et andet fokus er at gøre forskel på frokosten til hverdag og i weekend, ved at serverer 

lune retter til frokost i weekenden. 

Ex på variation til morgenmad er at der efter beboerens ønske, er blødkogt æg hver 

onsdag og tebirkes hver fredag. Den første onsdag i måneden er der en særlig frokost ret, 

fx stjerneskud. 

På Søndersøhave vil vi gerne holde fast i de traditionelle begivenheder, fastelavn, 

mortensaften mm. 

Beboere- og pårørende rådet inviteres til i samarbejde at udarbejde en liste / et årshjul 

over de vigtige begivenheder hen over året. Laila vil bruge listen som guideline for 

udarbejdelse af menuplanerne og i forbindelse med udarbejdelse af en folder om kost 

og ernæring, der er tiltænkt beboere der flytter ind. Folderen vil blive præsenteret for 

beboere- og pårørende rådet ved først kommende lejlighed. 

 

3. Orientering fra forstander 

- hvad er vigtig for dig 

- 360 graders undersøgelse og Brugertilfredshedsundersøgelsen 

- Rekruttering og fastholdelse - Nye medarbejdere 

       Referat: 

”Hvad er vigtigt for dig i dag”, har været en sjov og interessant dag på alle plejecenter i 

Gentofte kommune. Det beboerne svarer på spørgsmålet, omhandler de nære 

dagligdags ting og det de er optaget af. Dagen vil blive gentaget igen, - hvornår er ikke 

fastlagt. Svarene skal også ses i sammenhæng med brugertilfredshedsundersøgelsen. 

360 graders undersøgelse og Brugertilfredshedsundersøgelsen behandles politisk den 

24.8.2022. Herefter offentliggøres hvordan politikkerne forholder sig til det og hvordan det 

videre forløb bliver. 

Ny voicemail på Søndersøhave i juli måned. 

Den nye voicemail har givet mange udfordringer. Vi arbejder løbende på at finde fejl i 

samarbejde med IT-afdelingen og få dem rettet hurtigst muligt.  

Tavshedspligt. Alle medarbejder er ansat med tavshedspligt, hvilket betyder; at enhver 

der virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, har tavshedspligt med hensyn til 

fortrolige oplysninger.  Tavshedspligt bevirker derfor at medarbejderne ikke har mulighed 

for at svare på spørgsmål der vedr. fortrolige oplysninger om andre beboere. 

 

4. Orientering fra beboere- og pårørende råd 

Referat:  

Beboere- og pårørende rådet anbefaler rygeregler for beboerne. 

Beboeren må ryge udendørs på reposen på brandtrappen eller på den fælles terrasse. 

Askebæger skal medbringes og skal tages med tilbage til egen bolig efter rygning. 

Der må ikke ryges på de to altaner, der støder op til fællesarealet midt på gangen. 

Beboere der ryger må ryge i egen bolig. Der skal luftes ud i boligen før hjælpen til pleje, 

omsorg og behandling påbegynder. 

Har beboeren brug for hjælp til rygning aftales det med medarbejderne. 

 

5. Orientering fra seniorråd.  

       Der er ikke noget at berette. 

 

6. Åben dialog / evt. 

Intet under punktet. 
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