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

1955 Frederiksberg C 
frede@oxholm.com 

Tlf. 2821 2301 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 27, den 15. juni 2020 på restaurant San Marco, Falkoner Alle 10, Frederiksberg. 
 
Til stede: Sv. E. Christiansen, Erik Vinding, Knud Melballe Olsen, Jette Jensen, Vibeke H. Christensen, Jette Pedersen 
 
Fra sekretariatet: Frede Mølgaard og Troels Behr, som optog referat 
 
 

1. Referat af møde nr. 26, afholdt den 30. januar 2020 
 

Godkendt. 
 

 
2. Coronakrisen – situationsrapport 

 
Forstanderne har oplevet et voldsomt arbejdspres i de seneste tre måneder. De har været på 24/7, og det er 
lykkedes at undgå Covid-19 tilfælde på samtlige plejehjem (så vidt vi er orienteret d.d.). 
Der er via Dansk Sygeplejeråd rejst et krav om økonomisk kompensation svarende til en månedsløn. Det er 
blevet afvist af forvaltningen, som under hele krisen har haft en meget bureaukratisk tilgang til krisen, ligesom 
det er påfaldende, at man ikke har hørt til hverken direktionen eller borgmesteren. 
Spørgsmålet om kompensation tages nu op i samtlige selvejendes bestyrelser, og det er aftalt at orientere de 
kommunale plejehjem, som har stillet samme krav om kompensation. Der skal også ske henvendelse fra 
Selvejenetværket til forvaltningen, hvor vi også har andre udeståender, såsom KS. Vi lægger op til et møde. 
 

 
3. Konferencen på Konventum 

 
Det blev besluttet at udsætte konferencen til 2019, og det præcise tidspunkt skal drøftes på næste 
bestyrelsesmøde, som er aftalt til 2. september kl. 14 på Hørgården. 

 
 

4. Repræsentantskabsmøde – regnskab 2019 
 
              Det blev besluttet at holde repræsentantskabsmøde den 7. oktober kl. 16 på Hørgården, og samtlige  
              medlemmer v/ formand og forstander adviseres herom snarest. 
              Regnskabet er modtaget fra Forvaltningsinstituttet og udsendt til bestyrelsen forud for mødet. Erik Vinding  
              havde to spørgsmål, stigningen i forretningsførerhonoraret og skyldige omkostninger under passiverne. Der er  
              efter mødet udsendt redegørelse herfor, som er modtaget fra Forvaltningsinstituttet. 
 
 

5. Eventuelt og næste møde 
 

En henvendelse fra Omsorgsbemanding v/direktør Henrik Mølgaard om at medvirke på et 
repræsentantskabsmøde blev afvist med henvisning til, at der er adskillige konkurrerende firmaer. Jette Jensen 
har aftalt at afprøve konceptet gratis over en kortere periode. 
Næste bestyrelsesmøde bliver som nævnt ovenfor onsdag, den 2. september 2020, kl 14 på Hørgården. 
 
Referent: Troels Behr 
 


