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Referat af bestyrelsesmøde nr. 28, som afholdtes mandag, den 7. september 2020, kl. 
10 – 12 på Hotel Admiral. 
 
Til stede var: Sv. E. Christiansen, Erik Vinding, Jette Jensen og Vibeke H. 
Christensen. 
 
Afbud: Knud Melballe Olsen og Jette Pedersen. 
 
Fra sekretariatet: Troels Behr, som optog referat. 
 
 

1. Referat af bestyrelsesmøde nr. 27, afholdt den 15. juni 2020 
Godkendt 

 
 

2. Coronakrisen – hvordan er situationen? 
Formandens brev til minister og overborgmester m.fl. 
 
Der er kommet nye restriktioner, og flere forventes i den kommende tid, men 
det er faktisk gået over al forventning, når man betænker den vanskelige 
situation, som hele sektoren har været i. 
 
Lederne har taget Else-sagen op med de ansatte og mellemlederne for at sikre 
den nødvendige og empatiske behandling af borgerne, ikke mindst de demente 
og meget svagelige, som ikke kan sige fra. 
 
Det er markant, at der har været fred for forvaltningens indblanding under 
krisen og til nu, men samtidig øges presset på og kravet til lederne, som hele 
tiden pålægges nye opgaver, herunder egentlige sekretæropgaver. Dette er så 
meget desto mere absurd, idet der samtidig spares på ledelse på budgetterne. 
 
Der er et påtrængende behov for at drøfte situationen med forvaltningen, og 
der skal skrives til direktionen med anmodning om et snarligt møde. Forinden 
skal der oplistes emner for mødets indhold (emner bedes tilsendt referenten). 
 
Formandens brev til minister og overborgmester m.fl. er blevet kvitteret fra 
overborgmesterens side, som i øvrigt har henvist til sundheds- og 
omsorgsborgmesteren, som også har modtaget brev med anmodning om at 
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sende det videre til resten af udvalget. Det blev aftalt, at Erik Vinding 
kontakter Trine Madsen, som er medlem af udvalget. 
Formanden har rykket ministeren med understregning af vores ønske om at 
deltage i det påtænkte udvalgsarbejde om forholdene i og organiseringen af 
plejehjem. 
 
 

3. Konferencen på Konventum – skal den holdes i foråret 2021? 
 
Der er enighed i bestyrelsen om at udskyde konferencen til 2022, hvilket 
meddeles medlemmerne.  

 
 
 

4. Repræsentantskabsmødet den 7. oktober 2020 kl 16 på Hørgården 
 

Med de nuværende restriktioner for møder på tværs mellem plejehjemmene kan 
mødet ikke gennemføres på Hørgården. 
Det er bestyrelsens indstilling, at det foreslås medlemmerne, at mødet udsættes 
indtil videre. Forretningsføreren skriver herom til medlemmerne og vedlægger 
regnskabet til deres orientering og evt. kommentering. 
 
 

5. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde 
 

Det aftaltes, at næste møde afholdes tirsdag, den 17. november, kl 16 med 
efterfølgende julemiddag. 
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