Selveje Netværket
Netværk for de selvejende plejecentre i Københavns Kommune
Cvr.nr. 16529877
Bank: 5302 0329359

Protokol side
30 og 31

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 11 den 6. april 2017 kl. 13.00 på
Akaciegården, Betty Nansens alle 2, 2000 Frederiksberg.
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. 10 16.02.2017
2. Siden sidst, ministermøde, input til afbureaukratiseringsudvalget, planlægningsmøde på
Rådhuset, Hørgårdens lejemål m.m.
3. ERFA 30. marts 2017
4. Hjemmeside
5. Centrale regler for officielle besøg på plejehjem
6. Repræsentantskabsmødet tirsdag den 16. maj kl. 16.00:
Formanden er på valg.
Erik Vinding og Barbara Lisemose er på valg
7. Politisk topmøde
8. Evt. herunder nyt møde
Ad. 1.: Referatet blev godkendt.
Ad. 2.: Formand, næstformand og forretningsfører har været til et meget givende møde med den nye
ældreminister. Vi fik ikke vores egentlige ønske opfyldt, at komme med i den mellem
Ældreministeriet og KL nedsatte arbejdsgruppe, der har som tema: ”Bureaukratiet og det
administrative arbejde kan minimeres både fra statens side og fra kommunernes side”. Selveje
Danmark var kommet med i en følgegruppe. Der var ikke plads til os i denne gruppe.
Men det blev aftalt, at Selveje Netværket kommer med bidrag til arbejdsgruppen og derfor vil vi
opfordre medlemmerne til at komme med afbureaukratiseringsforslag, som vi så vil drøfte nærmere
på repræsentantskabsmødet den 16. maj 2017 og få kvalificeret, så vi peger på nogle enkelte ting,
som virkelig rykker.
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Thyra Frank var meget interesseret i vores organisation og hvordan vi arbejder i København med
erfaringsudveksling. Hun interesserer sig meget for Københavns projekt med profilplejehjem og vil
i særdeleshed gerne besøg Rundskuedagen, der er profilplejehjem for madentusiaster.
Vi vil nu kontakte KL for at få et nærmere samarbejde med Social- og Sundhedsudvalget, der har
ældrepolitik som sit ansvarsområde og hvis formand er Thomas Adelskov (A), Odsherred. Frede
spørger om et møde. Barbara vil gerne deltage.
Til planlægningsmødet om næste møde med borgmester og direktion havde vi været eneste
deltagere. Formand og næstformand deltog. Erik havde rejst drøftelsen om minimumsøkonomi.
Hans pointe er, at der må være en minimumsøkonomi for et plejehjem eller pr. beboer, som dårlig
ledelse, meget sygdom eller andet ikke kan forårsage, at man kommer under. Det er jo ikke den
ældres skyld, hvis der er meget sygdom eller dårlig ledelse.
Omkring Hørgården efter renoveringen bliver det sådan, at Kommunen er lejer af servicearealerne.
Hidtil har den selvejende institution været lejer af hele plejehjemmet og har indbetalt et indskud på
1.786.000 kr. Disse penge skal udbetales til den selvejende institution og der holdes et møde med
boligselskabet herom. Formand og Troels deltager.
Ad. 3.: ERFA den 30. marts 2017 på Akacie Gården måtte desværre aflyses grundet manglende
deltagelse. Barbara bemærkede, at det nye system KURE har været meget tidkrævende og det kan
være grunden til, at man har valgt ERFA-mødet fra. Der var derfor enighed om, at vi prøver igen til
efteråret med et møde med fokus på cafedrift med åben adgang fra udefrakommende 65+ og
hvordan man får fat i borgerne og hvordan økonomien kan komme til at hænge sammen.
Ad. 4.: Hjemmesiden blev præsenteret og godkendt. Selvejenetværket.dk.
Ad. 5.: Der udsendt regler for officielle besøg på plejehjemmene. Reglerne blev taget til
efterretning.
Ad. 6.: Repræsentantskabsmøde den 16. maj 2017 kl. 16.00 på Rundskuedagens Plejecenter.
Formanden modtager genvalg. Erik Vinding ligeledes, medens Barbara gerne stiller sit kandidatur
til rådighed for en anden interesseret.
Som emne for mødet vil vi arbejde med forslag til afbureaukratisering. Medlemmerne bedes
allerede nu indmelde emner til afbureaukratisering, der betyder mere tid til samværet med og plejen
af beboerne. Vores plan er at kunne omdele en række forslag eller evt. udsende dem inden mødet.
På mødet drejer det sig så om, at få forslagene kvalificeret, så vi kan melde nogle ideer ind til
arbejdsgruppen mellem Ældreministeriet og KL, som virkelig rykker.
Der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde efter middagen ca. kl. 19.00.
Ad. 7.: Spørgsmål til det politiske topmøde bliver der forhåbentlig også tid til at arbejde med under
repræsentantskabsmødet.
Ad. 8.: Næste møde blev aftalt til 13.06.2017 kl. 15.00 på Langgadehus.
Referat v/Frede 22.04.2017

