Referat af bestyrelsesmøde nr. 30, afholdt tirsdag den 17. november 2020 kl 16.
Til stede: Sv. E. Christiansen, Erik Vinding, Knud Melballe Olsen, Jette Jensen, Vibeke H.
Christensen og Jette Pedersen
Fra administrationen: Frede Mølgaard og Troels Behr, som optog referat

1. Referat af forrige møde, nr. 29.
- Referatet blev godkendt.

2. Møde med ministeriet – vi har bedt om ny mødedato
- KL`s oplæg til bedre ældrepleje er udsendt til bestyrelsen, og i relation til forslaget om
bestyrelser i de kommunale plejehjem blev det understreget, at ideen med pårørende er
dårlig, da de som regel kun er med i en begrænset periode.
- Ministeriet har svaret den 16.11, at de snarest vil fremkomme med forslag til mødedato,
og undertegnede har rykket for mødet igen.

3. Møde for alle selvejende plejehjem den 25.11.2020
- Formanden vil komme med et indlæg om Selvejenetværkets muligheder for indflydelse
på budgettet, og der er enighed i bestyrelsen om, at Selvejenetværket skal ind i processen
allerede fra starten i foråret. Det gælder om at udfordre vanetænkningen.
- Med hensyn til vores eget møde med forvaltningen, som er under planlægning, er det de
samme emner som nævnt ovenfor: Bestyrelsesarbejdet, herunder udfordringen i de
kommunale plejehjem, budgettet samt KS, hvor forstanderne ville genfremsende listen
til os alle. Om mødet kan nås inden jul, beror måske også på corona-situationen. Vi har
bedt om et fysisk møde.

4. Møde med borgmesteren den 27.11.2020 kl 12.30 (via bagindgangen ved Brandstationen)
- Formandskabet har haft møde med Trine Madsen den 2.11.2020. Dette møde kastede
desværre ikke så meget af sig, som formandskabet havde håbet på.
- Jette Jensens mail af 6.11.2020 om borgmesterbeslutning vedr. nattevagt mm. Jette
oplyser, at hele ordningen er under evaluering, så den skal vi afvente.
- I øvrigt er det de samme emner, der ønskes drøftet med borgmesteren, som ved de
øvrige møder.

5. Eventuelt, herunder næste møde
- Erik Vinding oplyste, at Barbara Lisemose stopper i Langgadehus. Hun har fået en
ledende stilling i ældreplejen I Holbæk Kommune. Til lykke med det!
Var det en ide, at tage et afskedsinterview med hende? Hun har haft betydelig
indflydelse i Selvejenetværket, været bestyrelsesmedlem etc. Referentens forslag!
-

De to næste møder er aftalt til 11.2 og 7.4.2021, begge dag kl 14. Jette Pedersen
undersøger om vi kan holde møderne på Republik på Vesterbro Torv.

