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Referat fra bestyrelsesmøde nr. 12 den 13. juni 2017 kl. 15.00 på 
Langgadehus, Valby Langgade 97, 2500 Valby. 
 
Deltagere: Svend Erik Christiansen, Erik Vinding, Knud Melballe, Barbara Lisemose, Troels Behr 
og Frede Mølgaard. 
Afbud: Randi Krogdal Steen  
 
 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 11 06.04.2017 
 
2. Siden sidst, Repræsentantskabsmødet, devicesdrøftelsen, møde med borgmester og 

direktion, ministerbesøg på Rundskuedagens Plejecenter, Hørgårdens lejemål m.m. 
 

3. Afbureaukratiseringsudvalget: konkretisering af input. Bilag vedlægges 
 

4. Det politiske topmøde 
 

5. Hjemmesiden 
 

6. Nyt ERFA-møde 
 
7. Evt. herunder nyt møde 
 

Ad. 1.: Referatet blev godkendt. 
 
Ad. 2.: Vi skal have en opfølgning på møde med Koncernservice. Det er blevet sådan, at der sendes 
faktura på alle leverancer store som små i stedet for at samle dem i fx en månedlig fakturering. Det 
giver unødvendigt ekstraarbejde. 
Barbara meddelte, at hun fortsætter i bestyrelsen så alle er nu genvalgt. Forvaltningsinstituttet blev 
valgt som revisor og forretningsføreren fik pålæg om, at regnskabet skal foreligge senest 1. april. 
Barbara orienterede om devicedrøftelsen. Under indkøringsperioden for det nye system har 
plejecentrene et udvalg af tablet, computer og andet it-udstyr på prøve. Det er gratis i prøveperioden 
med undtagelse af det, som der allerede var aftale om. Til efteråret skal vi så melde ind, hvad vi skal 
have og lave en ny aftale. Der kan vælges mellem personlig og fælles divices. Det giver jo fx ikke 
mening, at en weekendvagt har en personlig divice. 
Formen for møderne med borgmester og direktion er ikke i orden. Gruppearbejde er ikke 
ophidsende. Drøftelserne er ikke relevante nok. Rammen er stadig ikke i orden. Der er fortsat ikke 
plads til kritik. Vidensdeling skal være relevant og ikke noget, der tidligere er drøftet i den ene eller 
anden sammenhæng. Det er fint, at fx Selveje Netværket indbydes til en drøftelse af indhold og 
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dagsorden men næste gang skal vi have dagsorden ud til kommentarer, så vi er sikre på, at vores 
input kommer med.  
Ældreministeren har været på besøg på Rundskuedagens Plejecenter. Der lægges et skriv på 
hjemmesiden med billeder. Ministeren var noget forundret over, at Københavns Kommune har 
planer om at lukke aktivitetscenteret på Rundskuedagen, der særligt henvender sig til svage ældre i 
området. Men hun måtte jo også erkende, at det er en kommunal beslutning. 
Der var intet nyt om Hørgårdens lejemål. 
 
Ad. 3.: Forslagene til afbureaukratiseringsudvalget blev gennemgået. Frede laver de endelige 
formuleringer i samarbejde med Barbara og Jette Jensen spørges til en nærmere præcisering af 
hendes input om controlling.   
 
Ad. 4.: Det politiske topmøde er 26.10.2017 kl. 17.00. Reserver allerede nu. Vi skal have 
ordstyreren på plads. Da det er vigtigt at få en skarp ordstyre skal det på plads hurtigt, så det 
afklares via mail. P.t. forslag om Kurt Strand, Jacob Moll (fra Zetland) eller Ask Rostrup. 
Der blev også arbejdet med spørgsmålene, der nu er blevet til 6 og vedlægges. 
 
Ad. 5.: Hjemmesiden fungerer fint. Der må gerne komme nogle flere billeder og nyheder, så 
medlemmerne opfordres til at indsende om arrangementer gerne med billeder til 
erfaringsudveksling. Sendes til Frede. Der har været en artikel om Langgadehus og deres 
samarbejde med naboskolen. Der lægges et link på hjemmesiden herom. Det er et interview 
medkonsulent Inger Billund, der nærmest er opfinder af netop skole/plejehjem samarbejdet under 
overskriften: Fra kendskab til venskab. 
 
Ad. 6.: Der planlægges ikke nyt ERFA-møde. 
 
Ad. 7.: Næste bestyrelsesmøde afholdes 22. eller 28. august 2017. 
 
 
Referat v/Frede 19.06.2017 


