
 
Referat fra Beboermøde mandag d. 20.06.2011 
 
Formand for Beboerrådet Henrik Lanter indledte mødet med en velkomst. 
 
DIALOG MED KØKKENET 
 
Ønske om flere slags pålæg på fadene. Det kunne være et problem, at der ikke var pålæg nok hvis 
man ikke brød sig om den varme mad. Generelt var der stor tilfredshed med både udvalg og 
mængde. Flere gav udtryk for at det i høj grad handlede om ikke at rage til sig men at tænke på at 
der skulle være nok til alle på et bord. Løsningen blev at det var i orden at henvende sig til 
nabobordet og få deres eventuelle rester. 
 
Køkkenet er klar over at brødet kan være tørt og har overvejet at bruge nye opskrifter for at 
imødegå dette. Ros til køkkenet fordi det er blevet bedre. 
 
I forhold til rugbrød vil køkkenet i en periode fremover forsøge sig med Bake Off. De vil stille til 
hævning om aftenen så de kan bage brødet om morgenen. 
 
Ønske om en mere fyldig salatbar til aften. Løsning: Køkkenvagten kan skære lidt ekstra og fylde 
op hvis der f.eks. ikke er flere tomater. Det er vigtigt ikke at skære en hel masse som så 
efterfølgende skal smides ud. 
  
Madhygiejne: Forslag om hånddesinfektion/afspritter ved indgangen til spisestuen. En 
hånddesinfektion vil ikke løse problemet. Vi har stort set ingen maveinfektioner på stedet.  
Løsningen er at vaske hænder og bruge bestik. 
 
Forslag om at kunne få en salatboks som alternativ til en madpakke. Løsning: Der kan dagen i 
forvejen bestilles en boks salat som det er vedkommendes eget ansvar at opbevare på en sådan 
måde at den kan holde sig frisk. 
 
NADA 
 
Henrik Lanter fortæller, at han personligt syntes at NADA er rigtig godt og at det skal formidles til 
nye beboere. Han er glad for at personalet skriver på White Board tavlen hvornår man kan få 
NADA. 
 
Kirsten fortæller at NADA/Øreakupunktur virker på abstinenser, tankemylder og problemer med at 
kunne sove. Der er ingen bivirkninger ved NADA – højst at det ikke virker. Det foregår i det lille 
rum i spisestuen og en behandling tager ca. tre kvarter. 
 
RESPEKT FOR ANDRE OG ANDRES ARBEJDE 
 
Der kom mange punkter op under dette punkt. F.eks. at det er for dårligt at man: 
  

- Efterlader krus og kopper alle vegne som andre kan gå og samle sammen. 
- At man vader ind over et nyvasket gulv uden at tage hensyn  



- At det er rigtig ulækkert når man kommer til et toilet hvor man ikke har tørret op efter sig 
eller rengjort kummen efter toiletbesøg. 

- At folk spæner af sted for at komme først til bordet i spisestuen og overfylder deres 
tallerken. 

 
Der var mange tilkendegivelser af og enighed omkring at det handlede om selv at tage et ansvar for 
sin opførsel. Nogle var stemt for at der skulle laves regler og afkrydsningsskemaer for at holde 
kontrol med f.eks. toiletrengøring. Flemming Jantzen vil gerne undgå at lave regler men ønsker at vi 
her på stedet klarer ting i fællesskab. Alle skal lære at tage et socialt ansvar. Det kan være nemt for 
nogle og meget svært for andre.  
 
Der er enighed om at det vil være godt at stramme op omkring toiletterne. En mulighed kunne være 
at dele badeværelser så et badeværelse tilhører nogle bestemte værelser. Det vil kræve et 
nøglesystem. Flemming J vil overveje en løsning på dette. 
 
AVNØ TUR 
 
Flemming Csonka vil gerne have arrangeret en tur til Avnø. Der var flere som godt kunne tænke sig 
at deltage. Sønderskovhjemmet vil gerne bakke op omkring dette initiativ. SH vil gerne transportere 
de beboere der ønsker at komme af sted og betale forplejningen. Såfremt personalet skal deltage i 
en tur kan det pga. ferie først blive fra midt i august. Flemming Csonka blev opfordret til at lave et 
opslag.  
 
VASKERI 
 
Det blev besluttet at lave vasketiden om til 3 timer. Det blev også besluttet at man kan tage en 
andens vasketid hvis vedkommende ikke er dukket op 15 min efter tiden er startet. Det er ikke i 
orden fremover at dobbeltbooke. Personalet vil lave en ny vaskeseddel som bliver sat op så snart at 
den er færdig. Flemming J fortæller at han har overvejet at indkøbe en ekstra vaskemaskine.  
 
ORIENTERINGSPUNKTER 
 
Der kan hæves penge hver mandag til fredag fra kl. 12.30. Der kan ikke hæves i weekenden. 
 
Sønderskovhjemmets bil kan lånes til offentlige ture hvor der deltager mindst 4 mand. Alle skal 
være velkomne.  Skal bilen køre kan man få et lift med hvis der er tid og plads. Personalet skønner 
hvornår der skal køres. Det er en betingelse for at låne bilen at der ikke indtages alkohol. 
Sønderskovhjemmet forventer at man udadtil er gode repræsentanter for hjemmet. 
 
Der er en mindre betaling for gæster. Det skønner vi er rimeligt. Det koster 35 kr. i døgnet. Har man 
en gæst til spisning koster det 25 kr. 
 
TV Kanaler  
Flemming beklager at der ikke er kommet styr på TV kanalerne for længst. Det skyldtes at 
operatøren havde fået den opfattelse at han skulle bygge hele anlægget om. Det vil blive ordnet 
hurtigst muligt.  Vi kan fremover se TV 3 og TV + 
 
BESKÆFTIGELSE 



 
Flemming J fortæller at Sønderskovhjemmets overordnede må er at tilbyde et fællesskab. Vores 
erfaring fortæller os at man får det bedre af at være i et fællesskab. Vores opfattelse er at vi viser 
respekt for den enkelte ved at bede om dennes hjælp. Vi ville ikke have det vi har her hvis ikke det 
var fordi at mange mennesker bidrog med deres arbejde. 
 
EVENTUELT 
 
Reminder fra køkkenet: 

• Lad sødemidlet stå til diabetikerne 
• Ryd af i fællesskab om morgenen. 
• Kom til tiden til spisning 
 

Gå i tænkeboks og find på noget at bruge pengene i aktivitetskassen til. 
 
Kram bussen kører kun de områder der på forhånd er aftalt. Kirsten vil lave vores egen lille test her. 
 
Mht. rygeoverdækning  er det henlagt for en periode fordi der ikke er et tydeligt ønske fra beboerne 
og fordi flere har den holdning, at det er spild af penge. 
 
Beredskabsplanen er godkendt. I tilfælde af brand så brug din sunde fornuft. Forsøg at undgå panik 
og i stedet skabe ro. Så snart personalet modtager et opkald på nødtelefonen bliver der ringet 112 og 
forstanderen bliver kontaktet omgående. Flemming J vil kunne være på SH indenfor 5 til 10 min. 
Flemming sørger for at der i løbet af efteråret vil blive lavet 2 brandøvelser. 
 
Referent Marianne 
 
  


