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Den 14. februar 2023 

 

 

 

Til:  Hasse Neerbeck, Grethe Kemp Jessen, Morten Chas Overgaard, Bettina Pihl, 

Linda Ruelykke, Mona Poulsen, Lone Fischer, Lone Tæch Petersen, Hanne Nors, 

Jutta Pearce, Lene Tuxen, Allan Hagbarth Lauridsen og Susanne Borch.  

   

 

 

Referat fra Husrådsmøde 

(Egebjergs beboer-pårørenderåd) 

torsdag den 9. marts kl. 16.00-17.30 i Salen 
 

 

Deltagere: Grethe Kemp Jessen, Morten Chas Overgaard, Mona Poulsen, Lone Fischer,  

Hanne Nors, Jutta Pearce, Lene Tuxen, Susanne Borch og Lisbeth Majland 

 

Referat: Lisbeth Majland 

 

 

1. Kommentarer til referatet fra Husrådsmødet den 29. september 2022 

Referatet blev godkendt uden kommentarer. 

 

2. Forslag til KAB 

Der var ingen forslag til KAB. 

 

3. Økologi, klima og bæredygtighed. Der er krav om, at andelen af økologiske 

fødevarer i Gentofte Plejeboliger i 2026 skal udgøre 60% - der ønskes en 

drøftelse af beboernes ønsker og tanker om, hvordan vi bedst når det? 

 

Et samlet Husråd anerkender, at det er vigtigt at arbejde med økologi og bære-

dygtighed. Der er tilfredshed med de økologiske produkter, der aktuelt bestilles 

hjem fra Hørkram - der er opmærksomhed på, at bestille de produkter, hvor 

prisforskellen mellem konventionelle og økologiske produkter er relativt lille - 

det er fx mælkeprodukter, sukker, mel, gryn og kaffe. Og vi er rigtig godt på 

vej mod målet om 60% økologi i de varer, vi bestiller hos Hørkram. 

Aftensmaden, som leveres af Det Danske Madhus var sidst i udbud før målet 

om 60% økologi i 2026 var besluttet. Men der er mulighed for at bestille 

vegetariske retter hos Det Danske Madhus - og det betyder jo noget for bære-

dygtighed. Beboerrepræsentanter giver udtryk for, at de har smagt nogle af de 

vegetariske menuer, og at de har fundet dem velsmagende. På den baggrund 

beslutter Husrådet, at vi vil opfordre beboere og medarbejdere i alle 3 afdelin-

ger til at sikre, at der mindst 1 gang ugentligt serveres vegetarisk aftensmad. Vi 

evaluerer det på næste Husrådsmøde. 
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4. Nyt fra forstanderen  

 Hjælp til udlevering af kontanter har hidtil været en opgave, som blev løst i afdelin-

gerne. Fra 20. marts vil dette varetages af administrationen. Det kan foregå på 

hverdage kl. 09.00-12.00 undtaget 1. tirsdag i måneden. Der tages forbehold for 

sygdom. 
 

 Sidste skridt i den planlagte affalssortering er nu taget. I boligerne er der blot 1 

affaldsspand, hvor alt lægges i (restaffald). I fællesarealer er der 3 forskellige 

affalsspande: Bio (til madrester), Plast/Mad- og drikkekartoner samt Restaffald. Er 

man i tvivl om, hvilken man skal vælge, så smides i Restaffald. Medarbejderne vil 

gerne hjælpe med at anvise, hvad der skal hvorhen. 
 

 På beboers opfordring ved efterårets uanmldte tilsyn, har vi nu indført, at medarbej-

derne bærer navneskilte - det er blevet taget godt imod. 
 

 En anlægsbevilling til større vedligeholdelse er nu vedtaget. Her på Egebjerg 

betyder det, at der frem til 2025 er afsat midler til: 
 

• Renovering af haveelevator 

• Renovering af varmecentral 

• Renovering af bærende søjler 

• Udskiftning af vinduer på 3.sal 

• Udskiftning til LED-lys i fællesrum 

• Reetablering af beboervaskeri 

• Altanafskærmning (hvor boliger grænser op til hinanden i hjørner) 
 

Villabyerne leveres nu igen til Egebjergs beboere - det kan vi takke Morten,  

Husrådets formand, for. 

 

5.  Nyt fra seniorrådsrepræsentanten og afdelingerne. 

 Egebjerg 1. sal:  

Der er stadig korsang - ”De bly violer og hakkedrengene” - hver tirsdag aften. 

Onsdag er der tilbud om deltagelse i en oplæsnings-/diskussionsgruppe med fokus 

på et tema. Torsdag tilbydes gymnastik og massage i dagligstuen med nyindkøbt 

apparat. 
 

 Egebjerg 2. sal:  

Der dyrkes motion i hold ved motionsredskaberne. Det frister flere til at deltage. 

Der er ugentlig negleshop og Jean tilbyder wellnes i gyngestolen. Der er ansat ny 

medarbejder i dagvagt. 
 

 Egebjerg 3. sal:  

Der er flyttet 4 nye borgere ind - de har god mobilitet og giver anledning til at 

iværksætte fx gymnastik med sejl. Når der er mulighed for det, bliver der gået eller 

cyklet en tur. Der arrangeres film-eftermiddage efter beboernes ønsker. 
 

 Seniorrådet:  

Seniorrådet arrangerer en temadag 16. marts: ”Når du mister din partner”. Det 

handler hovedsageligt om praktiske ting. Vi har hængt opslag op på Egebjerg om 

arrangementet. 

Seniorrådet arbejder på en model for hjemmeboendes kørsel til behandling, 

svarende til det, der findes i andre kommuner. 
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Aktive forårsdage afholdes til efteråret i Byens Hus. Der ledes efter et supplement 

til forårsdagene. 

Seniorrådet arbejder med, hvordan der kan rekrutteres flere frivillige.  

Det forventes, at Seniorrådet vil sætte fokus på pårørendesamarbejdet. I den for-

bindelse aftales, at vi på næste Husrådsmøde her på Egebjerg, vil drøfte pårørende-

samarbejde - hvordan etableres det gode samarbejde? Og hvad gør vi, når det er 

svært?  

 

6.  Næste møde er torsdag d. 15. juni kl. 16.00-17.30 

  

Vi har modtaget besked om, at det årlige dialogmøde, hvor Områdechef for 

Gentofte Plejeboliger og Dagcentre Sophie Harms deltager, bliver i forbindelse 

med Husrådsmødet i efteråret: torsdag d. 7. september kl. 16.00-17.00 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Lisbeth Majland 

Forstander 


	Med venlig hilsen

