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Referat fra Fællesrådsmøde den 12/4 2021 

Pga. coronasituationen afholdes mødet virtuelt. 

Deltagere: Lisbeth Bonde, Else Marie Lerche, Marianne Lyst, Heidi Hauge, Karen Bak, Karen 

Engberg, Charlotte Hansen, Else Marie Kjærsgaard, Hans Mortensen, Kristina Jensen og Bente 

Markfoged 

Fraværende: Irene Mortensen, Lone Langberg, Bruno Kristensen, Jens Jørgen Therkelsen, Marie 

Nielsen og Inga Christensen 

1. Nyt fra Fællesrådsformanden ved Lisbeth Bonde 
Formandens beretning er vedhæftet referatet 

a. Resultat af spørgeskema besvarelserne 
Overblik over besvarelserne er sendt ud til Fællesrådsmedlemmerne inden mødet. 
De ønsker, der er givet udtryk for i spørgeskemaerne i forhold til maden, vil Bente 
Markfoged tage op med teamkoordinatoren for køkkenet og med personalet i de 
enkelte huse. Ligeledes vil Bente drøfte mulighederne for en madplan, der er 
tilgængelig for pårørende, med køkkenets teamkoordinator. 

b. Hygiejne / rengøring 
Rengøringsstandarden i beboernes lejligheder opleves forringet under corona 

restriktionerne. Lejlighederne er blevet brugt meget mere, da det kun har været 

muligt med besøg i beboernes lejlighed. Den ekstra rengøring der er økonomisk 

støttet af coronamidler, er blevet anvendt til rengøring af berøringsflader fortrinsvis 

på fællesarealerne i husene. Fællesrådet vil gøre en indsats for, at 

rengøringsstandarden på 1 time hver 3. uge får fokus. Formand er tovholder herpå 

og indkalder næstformand til møde herom.  

2. Nyt fra Bronzealdervej ved Bente Markfoged 
Beretning er vedhæftet referatet 
 

Det ene udviklingsområde fra 2019 og 2020 var at øge synligheden af de mange 

muligheder for oplevelser og aktiviteter, der er på Bronzealdervej f.eks. den lille café, 

drivhuset, pavillonen, dobbelt cyklerne, stierne, stranden evt. via en pjece med beskrivelse 

heraf. Bronzealdervejs faciliteter på dette område er nu beskrevet i den velkomstpjece, der 

udleveres til nye beboere og som er tilgængelig for alle på Bronzealdervejs hjemmeside.  

 

Følgende fik jeg ikke fortalt på mødet, men I får det her på skrift. Det drejer sig om det 

andet udviklingsområde fra 2019 og 2020, som var at undersøge mulighederne for ny DGI 

foreningsaktivitet ”Idræt om dagen” for Bronzealdervejs beboere og evt. beboere fra de 

andre 2 plejehjem i Odder Kommune. Vores fysioterapeut Pernille Olesen har arbejdet 



2 
 

med dette initiativ i samarbejde med DGI og Rudehøj Efterskole. Bronzealdervej har fået en 

pulje på 5000 kr. til igangsætning af dette initiativ. Desuden har Pernille haft kontakt til 

Egholmgård børnehave om at lave noget bevægelse i hallen på Rudehøj med børnene fra 

børnehaven og de ældre. Lige nu er initiativet sat på pause pga. corona, men der kan 

sættes energi hertil, så snart det er muligt. 

3. Nyt fra Aktivitetsforeningen ved Else Marie Lerche 
Else Marie kunne ikke få det virtuelle møde til at virke. Har derfor sendt mig dette: 
Aktivitetsudvalget har gennem hele Coronaperioden forsøgt at være behjælpelig med, at 

det kunne blive lettere for personalet at afholde og festliggøre alle årets normale festdage 

og helligdage. 

Det har vi overvejende gjort ved at give penge til alle husene, til indkøb af pynt, lys og 

blomster, men vi har også givet drikkevarer, lagkager og honninghjerter. 

Det er nu lykkedes os at indsamle 20.000 kr., via fonde, så der nu kan indkøbes et stort telt, 

til glæde for beboerne i fremtiden. Teltet vil kunne give mange sjove muligheder, da det er 

8x12 meter stort. 

Aktivitetsforeningens bestyrelse har i hele perioden hold mail kontakt til alle de frivillige. Vi 

har hele tiden informeret dem om situationen på Bronzealdervej, og når det har været det 

rigtige at gøre, har vi også sendt Bentes nyhed- opdateringer til dem. Derfor ved de også, at 

der så småt er ved at blive lukket op, og at Kiosk-damerne og havemændene nu igen må 

komme på plejecenteret. 

Jeg har skrevet til dem, at de er meget savnet, og at alle glæder sig til at se dem igen. 

Vi glæder os alle, til situationen igen bliver mere normal…. 

 
4. Konstituering med formand og næstformand 

Formand Lisbeth Bonde  

Næstformand Karen Bak  

 

5. Forretningsorden og vedtægter opdateres 

Der er ingen ændringer hertil 

 

Udviklingsområde i 2021 

1. Udviklingsområder for 2021 

1. Fællesrådet vil gøre en indsats for at få de gode aktiviteter, der har været sat på pause 

pga. corona, i gang igen. 

a. Kontakt til de frivillige og evt. søge flere frivillige. Formanden vil indkalde Else 

Marie Lerche, Hans Mortensen og Kristina Jensen til et møde herom. 

b. Arbejde på, at hvert hus holder en ”genforeningsfest” for beboere, pårørende, 

frivillige og personale, når husene igen er helt åbne. 
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2. Fællesrådet vil gøre en indsats for, at der er variation i aktiviteter, så der sker noget for 

både de yngre og ældre beboere 

3. Fællesrådet vil gøre en indsats for, at beboerne på sigt kan få hjemmelavet mad hver 

dag. I første omgang gerne 5 gange om ugen. Formand er tovholder herpå og indkalder 

Marianne Lyst til et møde herom.  

4. Fællesrådet vil gøre en indsats for at løfte informationsniveauet. Der har under 

coronarestriktionerne været et øget behov hos pårørende for at blive informeret om, 

hvad der sker i hverdagen i husene. Det er forskelligt, hvor godt informationsniveauet 

om hverdagslivet er i de forskellige huse. Nogle huse er gode til at lægge billeder og en 

kort kommentar ud på Facebook, så pårørende her kan følge lidt med. 

Følgende idéer til at løfte informationsniveauet blev drøftet: 

a. Gøre mere opmærksom på Bronzealdervejs hjemmeside i månedsbladet Luren 

og i pjecen til nye beboere. Hjemmesiden kan findes via 

www.odder.dk/borger/mest for ældre/bronzealdervej, hvor mange 

informationer og nyhedsbreve om Bronzealdervej ligger tilgængeligt for alle. 

Luren, som hver måned lægges ud på hjemmesiden, indeholder en del 

information om hverdagslivet. Pjecen til nye beboere er tilgængelig på 

hjemmesiden. 

b. Formanden vil lægge besked ud på husenes Facebookgruppe hver måned og 

fortælle, at nyt nummer af Luren er udkommet og kan læses på hjemmesiden.  

c. Fornuftig anvendelse af husenes Facebookgrupper til diverse historier med 

opmærksomhed på, at dette sociale medie ikke kan anvendes som en formel 

informationskanal. 

d. Afholde fyraftensmøder for pårørende. 

e. Skriftlig information på mail. 

 

 

Ref. Bente Markfoged  

 

 

 

 

 

 


