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Struer den 15.9.2022 
 

 
 
 
 
Invitation til møde i pårørenderådet tirsdag den 20. september 2022 kl 15.30-17.00 
 
 
Inviterede: Bente Bjerre, Allan Steffensen, Jette Kvistgaard, Mikael Andersen, Erling Raabjerg og Helle Lund 
Nielsen, Bo Bakbo-Carlsen 
 
Afbud fra Mikael Andersen 
 
 
 
 
Dagsorden 

1. Opfølgning på Bo- og levemiljøer (bolighandlingsplanen), Lene Hornstrup – Handicap & 
Psykiatrichef deltager i punktet  

2. Generel orientering 
a. Økonomi 
b. Budget 2023 
c. Personale – 3 går på pension – bevirker interne rokering + en vakant stilling  
d. Ledelsesorganisering – teamkoordinatorer - status 
e. Tilbagemelding fra LEV vedr GF 
f. Ferie for borgerne – uge 35 og 36 +  orientering om sommeren + nyt tiltag med nyhedsbrev 
g. Corona – vaccinationer 

 
3. Vennekredsens aktiviteter – Høstfest den 28.9 
4. Input fra pårørende 
5. Evt.  

 
 
Ref: 

1. Lene Hornstrup fremlægger en revideret og ændret bolighandleplan, hvor det forventes, at byrådet 
under 2. behandling den 11.10 godkender en ændring, som bevirker, at nybyggeri på grunden ved 
siden af Fønixgården skrinlægges og at vi i stedet overtager 2 etager af Bøgelund som i dag 
fungerer som plejecenter under ældreområdet. 
Det forventes, at der i løbet af efteråret/vinteren bliver mulighed for at komme på besøg og se 
bygningerne, men det kræver at en hel etage bliver frigivet, da vi ikke kommer besøg så længe der 
bor ældre på centeret. Det er vigtigt at fortælle at ingen af de nuværende beboere flyttes mod 
deres vilje. 
Vi forventer at der bliver en proces omkring hvordan det bliver organiseret med borgere og 
medarbejdere.  
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På sigt er det planen, at vi skal dele huset med psykiatrien – men med 2 seperate indgange og være 
helt adskilte. Vi overtager de 2 øverste etager og psykiatrien skal være på grundplan og 1.sal. 
Personale og ledelse i Midtbyen hilser den nye ændring velkomment og ser frem til at flytte i nyere 
lokaler. 
Det er endnu uvist hvornår vi kan flytte ind, da det handler om at vi har behov for at alle 20 pladser 
er klar før vi kan rykke til Bøgelund.  
Der vil blive etableret en mindre tilbygning for at sikre kontorarbejdspladser og mødelokaler. Der 
vedhæftes oversigt over bygningerne.  
 

2. Orientering: 
a. Bo oplyser at vi har en økonomi i balance. Vi arbejder pt på at give medarbejderne en 

højere gennemsigtighed omkring økonomien. 
Vi har pt en ledig bolig i Bjerggade 50 – den forventes okkuperet pr 1.11.22. Det giver en 
måned med tomgang. 

b. Struer kommune har meldt en mindre besparelse ud i Midtbyens botilbud. Det svarer til ca 
40.000kr i 2023 og 80.000 i 2024 og forløbende år. Det forventes at kunne findes uden 
serviceforringelser. 

c. Pr 1.10 har vi 2 medarbejdere som går på pension og yderligere en pr 1.12. De 2 som 
stopper pr 1.10 er blevet besat af interne ansøgere, hvilket efterlader en kort periode med 
vakant stilling indtil en medarbejder på barsel vender tilbage, samt en kombineret service- 
rengørings-weekendmedarbejder stilling. Denne slås op snarest og forventes besat pr 1.11 
eller snarest herefter. 

d. Charlotte Germundsson arbejder fortsat på 2 matrikler. Det fungerer godt med de 2 
teamkoordinatorer. Det er dog forsat en plan, at Charlotte skal tilbage i Midtbyen på 
fuldtid. Det forventes dog ikke at blive før i 2023. 

e. Vi afventer fortsat en tilbagemelding fra LEV om de kan være behjælpelig med at komme 
og holde et oplæg om værgemål/fremtidsfuldmagter til generalforsamling onsdag den 
30.11. Hvis ikke LEV kan være behjælpelig med en konsulent, så vil Bo undersøge om 
kommunens jurist vil kunne give et oplæg. Juristen har en fortid som ansat i 
Familieretshuset, så det er et alternativ. Bo følger op med LEV. 

f. Helle orienterer om sommerens udflugter, ferieture mm. Vi har gang i et nyt tiltag hvor vi 
vil sende små nyhedsbreve ud til pårørende med billeder. 
Der stilles spørgsmål ved, hvordan det kan være at byens plejecentre er kommet på 
Facebook, når Midtbyen ikke er der. Det vil blive undersøgt nærmere, da det ikke vides, 
hvordan de har fået tilladelse til dette. 

g. Der arbejdes på en screening af beboerne som endnu ikke er fyldt 50 år og derfor ikke pr 
automatik tilbydes 4. vaccine mod Covid-19. Personalet skal screene udfra en model som er 
udarbejdet efter retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Hvis vi vurderer at beboeren er i 
målgruppen til vaccination sendes en besked til egen-læge som laver den endelige 
vurdering. Vi har endnu ikke fået en udmelding om, hvordan det praktiske forløb omkring 
vaccination bliver, da det er ifølge byens læger ikke er meldt ud endnu. Så snart vi har det 
endelige overblik vil vi kontakte de pårørende, hvor beboeren ikke selv kan give samtykke 
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til vaccination. Er der spørgsmål, så kontakt endeligt den enkelte kontaktperson blandt 
personalet. 

3. Vennekredsen har fuldt program på aktiviteter igen – det er noget beboerne virkeligt sætter pris 
på. Allen oplyser at der er god opbakning fra personalet og synes der er stor tilslutning fra 
beboerne. Vennekredsen afholder høstfest den 28.9, hvor vi håber at mange vil deltage. 

4. Intet 
5. Intet 

 
Ref. Bo Bakbo-Carlsen


