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Referat fra bestyrelsesmøde nr. 3 den 25. september 2015 kl. 10.00 på
Langgadehus Plejecenter, Valby Langgade 97, 2500 Valby.
Dagsorden:
1.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 29.05.2015
2.
Evaluering af ERFA møde 10/6, herunder oplistning af problemstillinger m.m. i
forhold til Koncernservice, jf. tidligere fremsendt diasshow. Se ligeledes vedlagte oplistning af
udfordringer i samarbejdet med KS.
3.
Møde med forvaltningen 17.08.2015 for bl.a. planlægning af næste møde i De Gamles
By, der bliver 29.10.2015. Drøftelse af formandens oplæg på mødet i De Gamles By om de
selvejendes identitet. Dagsorden for mødet vedlægges.
4.
ERFA-mødet 26.10.2015 på Håndværkerforeningens Plejehjem (flyttet til
Bonderupgård).
5.

Kommende arrangementer og tiltag

6.

Evt. herunder nyt møde

I mødet deltog: Svend Erik Christiansen, Hørgården, formand, Erik Vinding, Langgadehus,
bestyrelsesmedlem, Kirsten Poulsen, Rundskuedagen, bestyrelsesmedlem og fra sekretariatet: Troels Behr
og Frede Mølgaard.
Afbud: Knud Melballe Olsen, Hjortespring, kasserer og Egon Peter Thomsen, Rosenborgcentret,
næstformand.
Ad. 1.: Referatet blev godkendt.
Ad. 2.: Enighed om et godt møde med et godt oplæg fra Bo Pedersen, hvor han på en pæn måde fik sagt
noget om, hvad der skal til for at nå de økologiske mål. Der skal bl.a. være opbakning fra såvel ledelse og
medarbejderne i køkkenet som øvrig ledelse og medarbejdere.
Efter afdelingsleder Lone Petersens oplæg om sidevirksomhed, cafedrift m.m. havde der været en rigtig god
drøftelse, og der var kommet mange ting frem om tiltag af forskellig art rundt om, som lader sig gøre indenfor
de eksisterende rammer.
Udfordringerne i forhold til Koncernservice fyldte også meget og vi har nu fået Koncernservices interne rapport
som et diasshow, hvor en række problematikker oplistes. De administrative hænder savnes meget på
institutionerne og det går ud over især lederen, der mangler denne hjælp i dagligdagen. Spørgsmålet er også,
om der overhovedet er blevet sparet med centraliseringen. Det er vist aldrig blevet undersøgt. Det tages op i
forhold til forvaltningen med forslag om en ny decentralisering – hænder ud på plejehjemmene. Forvaltningen
er selvfølgelig bundet af BR-beslutningen.
Erik Vinding nævnte en anden problematik: Der er ikke penge nok på området, når der kun er 2 natvagter til
72 personer.
Selvejenetværket har lavet en oplistning af udfordringer i samarbejdet med Koncernservice og efter
bestyrelsesmødet er vi blevet indbudt til et møde på forvaltningsplan med administrationschef, Lars
Matthiesen, omkring bordet. Mødet afholdes 11. november 2015 kl. 14.30 – 16.00 i Nobelsalen,
Sjællandsgade 40, byg. V (over Festsalen), Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Ønske om deltagelse bedes
meddelt til undertegnede.
Ad. 3.: Formanden orienterede fra mødet. Fra forvaltningen deltog centerchef Nanna Skriver. Punktet omkring
de selvejende institutioners identitet på mødet i DGB 29.10.2015 blev drøftet. Der var forslag om at prøve at
få ændret rækkefølgen på dagsorden, da vi syntes, at der var meget lidt tid til punktet. Efterfølgende har vi får
meddelelse om, at det ikke lader sig gøre, men at man regner med ca. 1 time til punktet, da de øvrige punkter
er rene orienteringspunkter. Formanden vil i sit indlæg tage fat i de ”nye” driftsoverenskomster med emner
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som det tvungne medlemskab af det kommunale medarbejderdemokrati. Kunne vi lave vores eget centrale
medarbejderudvalg for de selvejende plejeenheder. De stramme fælles regler har ødelagt forskelligheden.
Hvad er selveje? Hver enkelt selvejende plejeenhed er en erhvervsdrivende fond. Hvad betyder det
egenarten? Sidevirksomhed, cafedrift m.m. Der vil desuden blive et indlæg ved branchedirektør Jon Krog fra
Selveje Danmark og Kirsten Poulsen, bestyrelsesformand for Rundskuedagen vil være ordstyre under
opsamlingen.
Det blev også nævnt, at selvejenetværket kan tilbyde assistance til gennemgang af budget og regnskab for
boligafdelingerne. Det er ikke bare lige sådan at finde ud af, men vi har ekspertisen.
Ad. 4.: Mødet er senere flyttet til Bonderupgårds Aktivitets og Plejecenter, Randbølvej 61, 2720 Vanløse.
Emner til mødet: Koncernservice, Sidevirksomhed, afdelingernes regnskab og budget og ”hjemtage
administrationen”.
Ad. 5.: Mødet med og om Koncernservice 11. november 2015. Flere plejeenheder har i arbejdet med at få
gang i forskellige projekter, der involverer omverdenen benyttet sig af konsulent Inger Billund, der på sin
hjemmeside skriver: ”Har I brug for at få sparring til en konkret opgave eller at få løftet en opgave, der ikke er
ressourcer til i dagligdagen? Så konktakt ingerbillund.dk - vi skræddersyer vores konsulentydelser, så de
passer til jeres virksomhed”. Der er forslag om at få oplæg fra hende på et kommende ERFA-møde om,
hvordan man løfter opgaven med fx at samarbejde med boligafdelinger, skoler og børneinstitutioner i
nærområdet og få det implementeret.
Ad. 6.: Bestyrelsesmøde 8. december 2015 kl. 16.00(flyttes til januar 2016) og ERFA-møde 1. marts 2016 kl.
16.00.
Referat v/Frede Mølgaard

