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Referat fra bestyrelsesmøde nr. 20 den 28. februar 2019 kl. 16.30 på 
Nybodergården, Kronprinsessegade 61, 1306 København K. 
 
 

Dagsorden:   
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 19 20.11.2018 

2.  Meddelelser 
• Formand og andre bestyrelsesmedlemmer 
• Lønaftale for forstandere 
• Konklusioner fra Pårørendeundersøgelse 2018. Konklusionerne vedlagt. 
• Udkast til nye ældrepolitik. Indstilling vedlagt. 

3. Konkrete tiltag: 
• Bestyrelses- og forstanderkonferencen 14. – 15. marts 2019 
• Deltagelse i bestyrelsesmøde hos vores medlemmer. 
• Møde med forvaltning om stillingsopslag og lederrekruttering og måske mere. 
4. Repræsentantskabsmøde. Dato, tid og ERFA emne.  

5. Det fortsatte arbejde med en alternativ driftsoverenskomst eller større frihedsgrader under 
den eksisterende herunder 4. kvartals møderne mellem forvaltning og formænd og 
forstandere. 

6. Hjemmesiden 
7. Evt. herunder nyt møde  

 
Ad. 1.: Referatet godkendt. 
 
Ad. 2.: Der er endnu ikke nogen afklaring vedr. Hørgårdens depositum. 
Forhandlingerne om lønaftale for forstandere ikke endelig afsluttet. 
Frede orienterede om, at vi har fået en bøde for ikke at have indberettet om lønudbetaling til Skat 
for januar måned. Der er tale om en ny lovgivning, som vi ikke er blevet orientret om.Da vi kun har 
ganske få udbetalinger om året har vi fået nyt cpr. nr. som forening, der ikke skal lønudbetale eller –
indberette. Nyt cpr. nr. er 40337784. Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
Ad. 3.:  

• Konferencen starter kl. 16.00 om torsdagen og slutter med frokost om fredagen. Vi 
skal tale om ordentlig ledelsesrum. Forvaltningen blander sig i alt. Straks der er et 
projekt kommer forvaltningen med konsulenter. En forstander rejste spørgsmålet: 
Hvor meget vil I som bestyrelse og arbejdsgiver tillade at forvaltningen 
”stjæler”/disponere af jeres forstanderes tid? 
Vi skal have oprettet et netværk for de selvejende plejehjemsforstandere, der er 
medlem af Selveje Netværket. 
Vi forsøger at få Ældreministeren med til opsamling fredag formiddag. 
Desuden skal vi have en udefra til at fortælle, hvordan de gør med selvejende 
plejehjem i samarbejdet med kommunen. 
Til et kulturelt indslag torsdag aften kontaktes Lone Kühlmann. 
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• Vi ønsker fortsat at blive inviteret til at deltage i et bestyrelsesmøde hos vores 
medlemmer. 

 
• Vi skal arrangere et møde. 
 

Ad. 4.: Vi skal kontakte borgmesteren for at få hende til at åbne repræsentantskabsmødet slut maj 
eller begyndelsen af juni (senere er repræsentantskabsmødet flyttet til start oktober, hvor den 
stedfortrædende borgmester Klaus Mygind forventes at deltage). 
 
Ad. 5.: Intet nyt. 
 
Ad. 6.: Fungere ok men planer om lidt redigering. 
 
Ad. 7.: Næste møde bliver 10.05.2019 kl. 10.00 på Omsorgscenter Hjortespring. 

 
 
Referat v/ Frede Mølgaard 
 
 
 
____________________________               _______________________________ 
  Svend Erik Christiansen                                   Frede Mølgaard 
  Formand                                                            Dirigent 
 
 
 
 


