
 

Referat Fællesrådsmøde den 6. august 2020  

Deltagere:  Hus 2 Lisbeth Bonde og Lone Langberg, Hus 4 Heidi Hauge, Hus 6 Jens Jørgen Therkelsen, Hus 

10 Birgitte Rasmussen, Lene Fischer, Ole Storch og Mette Lahm, Hus 12 Ulla Grønkjær-Petersen, Hus 14 

Inga Christensen, Anita Andersen og Camilla Olesen, Aktivitetsforeningen Else Marie Lerche, souschef Helle 

Krab Skøtt og sekretær/ leder Bente Markfoged   

Afbud: Marianne Lyst, Bruno Kristensen, Marie Nielsen og Hans Mortensen 

 
1. Præsentation af Fællesrådets medlemme til ny souschef Helle Krab Skøtt. Helle fortæller lidt om sig 

selv bl.a at hun er 51 år, er sygeplejerske med flere års ledelseserfaring og bor i Ørting 

2. Dagsorden godkendt 

3. Referat fra 5. december 2019 godkendt  

Opfølgning på referatet:  

a. HP stål har leveret en flot bænk, som skal stå ved stien i fårefolden. Hans får den opsat, når 

han kommer tilbage fra ferie. Tusind tak til HP stål for den flotte gave. 

b. Odder kommune har foræret hvert hus en Ipad til glæde for beboerne i forbindelse med 

Coronakrisen. 

4. Evaluering af Covid19 forløbet hos os 

Bente Markfoged gennemgår forløbet på Bronzealdervej fra nedlukning til nu, hvor smittetrykket 

aktuelt er vokset i Århus.  

Evaluering med følgende opmærksomhedspunkter: 

a. Lukningen har været en følelsesmæssig belastning for beboere og pårørende. Det har 

været svært ikke at kunne være sammen som vanligt og ikke at kunne give et knus. Svært 

for pårørende at være sat ud af spillet og beboere har oplevet ensomhed. 

b. Der fremkommer flere holdninger fra beboere og pårørende til påbuddet om lukning 

udstedt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Der gives udtryk for tryghed ved at lukningen har 

forebygget smitte, mens lukningen også opleves som en form for frihedsberøvelse. 

Oplevelse af tryghed ved de klare regler, så man vidste, hvad man havde at forholde sig til, 

mens andre har manglet indflydelse på beslutningerne. 

c. For personalet har der været meget læring i forløbet i forhold til at være i kriseberedskab. 

d. Rengøringsstandarden burde have været øget, nu hvor pårørende ikke har kunne tage del i 

denne opgave. 

e. Nogle pårørende havde et ønske om et højere informationsniveau 

f. Personalet har gjort en stor indsats for at skabe en god hverdag for beboerne  

g. Det har været en fornøjelse at følge med på husenes Facebook om alle de tiltag, der er 

foretaget af både pårørende og personale for at skabe liv i hverdagen. 

h. Der har været opfindsomhed med hjemmelavede udendørs spil  

i. Der fremkommer et ønske om at Odder Kommune investere i Nexus Borger/pårørende 

modul, så pårørende og personale kan kommunikere herigennem i stil med skoleintra. 

 

5. Anvendelse af sommerhjælpepakken fra staten på 57.000 kr til oplevelser for beboerne 

a. Ønske om forskellige musikoplevelser 

i. Ole Storch spiller i bandet Hobo Jazz, som gerne vil underholde beboerne 



 

b. Besøg af de danske hospitalsklovne 

c. Cirkus Krone 

i. Koster 25-30.000 kr 

d. Sommerfest 

i. Camilla fra hus 14 har alt til en Hawaifest, som kan lånes og vil gerne spørge sin 

arbejdsplads Kvickly, Odder om sponsorat til et arrangement 

e. Se tysk cirkus sammen i fjernsynet eller på storskærm 

f. Odder Garden – hvilket er under planlægning 

g. Gerne mange mindre kostbare oplevelser end få store og dyre 

 

Et enigt Fællesråd lægger trygt opgaven om anvendelse af midlerne i personalet hænder. 

 

6. Evaluering af udviklingsområder for 2019 

• 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. 

Mulighederne på Bronzealdervej er blevet meget synlige under coronakrisen. 

Drivhuset står flot med tomater og vindrueplante. Villy fra hus 14 passer drivhuset. 

• Undersøge mulighederne for ny DGI foreningsaktivitet ”Idræt om dagen” for Bronzealdervejs 

beboere og evt beboere fra de andre 2 plejehjem i Odder Kommune.  

Odder Kommune har tildelt arrangementer 5000 kr til en dag med ”Idræt om dagen” for 

plejehjemmene. Vores fysioterapeut Pernille Olesen havde arrangeret dagen, som blev aflyst 

pga Corona.  

 

7. Konstituering af formand og næstformand 

Birgitte Rasmussen har valgt at træde ud af fællesrådet. Birgitte fortæller om sine oplevelser i rådet 

og fremhæver forløbet med anskaffelse af den kommunale plejehjemsbus, det gode samarbejde 

med Aktivitetsforeningen og den gode proces omkring aktiviteter i forbindelse med 

klippekortsordningen. Birgitte ønsker fortsat, at der vil være opmærksom via Lejerbo på at 

vaskemaskinerne flyttes væk fra beboernes stue. 

Tusind tak til Birgitte for tiden i fællesrådet. 

 

Der bliver ikke valgt en formand og næstformand. Punktet sættes på til næste møde. 

 

8. Opdatering af forretningsorden og vedtægter udsættes til næste møde 

 

9. Udviklingsområder for det kommende år udsættes til næste møde pga. corona 

 

Refernet Bente Markfoged 

 


