
 
 

 

 

FORMAND:																																												 BESTYRELSE:	 	 KONSULENT:																																																																												
Svend	Erik	Christiansen																							 Erik	Vinding																																			 Jette	Jensen	 Troels	Behr																																																																																																																													
Gardeniavej	3																																								 e.vinding@mail.dk																									 F40E@suf.kk.dk																				 Nyvej	10	B,	st.th.																																																																																																																																																																																																																																	
2970	Hørsholm																																																																																																																																																											 1851	Frederiksberg	C		
SEC@post10.tele.dk																												 Barbara	Lisemose	 Knud	Melballe	Olsen																								 troels.behr@gmail.com		
Tlf.	3332	9042																																							 c74z@suf.kk.dk																																							 melballe@pc.dk																																 Tlf.	4030	2361	
 

v/Forretningsfører	Frede	Mølgaard	
Dr.	Abildgaards	Alle	10,	4.	tv.	

1955	Frederiksberg	C	
frede@oxholm.com	

Tlf.	2821	2301 

 

 
 
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 18 den 19. september 2018 kl. 14.00 på 
Nybodergården, Kronprinsessegade 61, 1306 København K. 
 
 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 17 04.07.2018 
 
2.  Meddelelser 

• Formand og andre bestyrelsesmedlemmer 
• Lønaftale for forstandere 
• Stillingsannoncer 
 

3. Konkrete tiltag: 
• Nyhedsbrev nr. 1 august 2018 
• Nyhedsbrev nr. 2? 
• Konferencefor forstandere og bestyrelser 
• Ny dato og emne for ERFA-møde 
 

4. Det fortsatte arbejde med en alternativ driftsoverenskomst eller større frihedsgrader under 
den eksisterende. Opsummering af ønskerne og det videre arbejde. 

 
5. Hjemmesiden 

 
6. Evt. herunder nyt møde  
 
Ad.1.: Referatet blev godkendt. 
 
Ad. 2.: Formanden meddelte, at han og Erik havde været til møde i forvaltningen omkring 
dagsorden til dialogmødet. Den var allerede forberedt, så vores indflydelse blev ikke stor. 
Dagsorden skulle bl.a. omfatte driftsoverenskomsten, og det er nu forvaltningens opfattelse, at 
der ikke behøver noget tillæg, men at den eksisterende kan fortolkes og udvides tilstrækkelig 
med eksisterende ordlyd. 
Omkring lejeaftalen for det oprindelig Hørgården er der nu den afslutning, at der regnes med en 
afregning af depositum i september måned. Alle ombyggede plejehjem bør være opmærksom 
på, om der oprindelig er indbetalt depositum, som de ikke har fået tilbage nu, hvor lejeaftalen 
indgås med kommunen. Er der spørgsmål hertil så tag kontakt til Troels. Troels undersøger for 
Plejebo.  
Lønaftale for forstandere: Barbara og Jette kunne oplyse, at der forhandles med 
organisationerne her i september. Frede har skrevet herom til forvaltningen men endnu ikke fået 
svar (det er senere modtaget og udsendt til alle 05.10.2018). 
Hvis den endelige aftale giver anledning til reaktion indkaldes til et bestyrelsesmøde ellers 
drøftes det på næste møde.  
Stillingsannoncer: Mødets konklusion var, at stillingsannonce for forstander laves af 
bestyrelsen og bestyrelsen må selvfølgelig beslutte, om vi vil være i forvaltningens ramme 
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(forvaltningen har efterfølgende svaret lidt anderledes herom i et notat af 25.09.2018 udsendt til 
alle jf. overfor 05.10.2018 og vedlægges ved udsendelse af referatet). 
 
Ad. 3.: Der har kun været tilfredse tilbagemeldinger. 
 
Der skal laves et julebrev. Indhold bl.a. Korrespondance om økonomisystemet og også 
depositumsagen. 
 
Konference: Målet skal være, at bestyrelserne kommer til at kende os bedre og vi kan få tid til 
bred erfaringsudveksling. Der skal være et tillokkende program og god underholdning om 
aftenen. Konferencen afholdes fra kl. 16.00 til kl. 12.00 næste dag. Arrangementsgruppe: Jette J 
og Jette P, Troels og Frede. 
 
ERFA-møde: Er udsat indtil videre pga. af konferencen. 
 
Ad. 4.: Der var tilfredshed med sammenskrivningen, som nu sendes til kommunen og til vores 
medlemmer. Så afventer vi kommunens udspil, der vil komme på dialogmødet. 
 
Ad. 5.: Kører fint. Der har faktisk været forbavsende mange besøg. 
 
Ad. 6.: 20. november 2018 kl. 15.15 på Langgadehus. 
 
Referat v/Frede Mølgaard 
05.10.2018  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


