
  
  
Mødedeltagere:  
Forstander Astrid Guldberg  
Lizzi Ruth Jørgensen, bolig 227  
Mette Gammeltoft, pårørende  
Ole Palmhøj, pårørende – meldte afbud 
Bella Asmussen, pårørende  
Kristian Niebuhr, byrådsrepræsentant Gladsaxe Kommune  

(Suzan Østergaard, referent)    

  

Dagsorden    

Maden på Hareskovbo v/Tina 
Friis Blomhøj 

Køkkenleder Tina Friis Blomhøj deltog på mødet. 
 
Bella sagde, at maden har været rigtig god i 
sommerperioden men mindre god i august måned. 
Smag og behag er naturligvis individuel. I efteråret 
serveres bl.a. flere rodfrugter og grøntsager. 
 
Tina sagde, at travlhed i køkkenet kan gøre, at noget 
måske får for lang tid i ovnen. Leverancen af råvarerne 
er ikke udvalgt af personalet og derfor kan kvaliteten af 
dette være mindre godt. 
Køkkenet arbejder dagligt på, at maden skal være rigtig 
god. 
 
Beboerne er i særdeleshed meget glade for fars; det er 
nemmere at spise og det kan gøres spændende ved 
hjælp af krydderier m.m. 
 
Mette sagde, at det er hyggeligt at se, hvordan cafeen 
benyttes. 

Orientering v/Astrid Guldberg Brandtilsyn – Der har været tilsyn den 11.09.19 og 
Hareskovbo har fået ros.  
Stole, som skal stå på gangarealer, ombetrækkes til 
brandhæmmende materiale. De blå stole, som også 
ombetrækkes, skal stå på gangene, én på hver gang til 
dårligt gående beboere. 
Ved tandlægen må der ikke stå møbler, men der vil 
blive købt et lille cafésæt af metal, så de beboere som 
skal til tandlægen, har et sted at sidde og vente. 
 
I løbet af efteråret skal Astrid og Suzan kigge på tapeter 
med træer og andre naturlignende motiver, som kan 
skabe nicher og give en behagelig rumoplevelse. 
 
Musikugen – om ét års tid skal der holdes en 
musikfestival i stedet for aktivitetsdagen. Det vil være 
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en musikuge, som kommer til at vare i ca. 4 dage for at 
prøve noget andet. Underholdningen vil bestå af nogle 
gode og kendte navne og man ønsker at ramme 
forskellige interesser indenfor musik. Der vil være en 
aftenfest med pårørende. Der er afsat 50.000 kr. til 
dette arrangement. 
 
Indhegning af Hareskovbo – desværre opleves det en 
sjælden gang, at en beboer forlader området og ikke 
kan klare sig. Tidligere på året havde en beboer været 
væk i 4 døgn, men blev heldigvis fundet i god behold. 
Man kan vælge at have en fast vagt på én beboer, men 
det er ikke muligt at have øje på hver enkelt beboer. 
Astrid vil undersøge, om man kan lukke udvendige ind- 
og udgange på et bestemt tidspunkt og kun have én 
ind-/udgang, som er åben, nemlig hovedindgangen. 
Man ønsker ikke at gribe ind i beboernes frihed, men 
passe på dem. 
Kristian tilføjede; det er ikke ulovligt at gøre det 
vanskeligt for beboerne at komme ud. 
 
Hittegods – Astrid vil lave en fast notits i Hareskovbo 
Nyt om, hvad der evt. er fundet af genstande. 
 
På kontoret/receptionen er der gamle genstande i form 
af smykker, briller mv., som har ligget i pengeskabet i 
over 10 år. Astrid har kontaktet advokaten, for at høre 
hvad man kan gøre ved disse. Genstandene vil blive 
opbevaret i yderligere 2 år, hvis pårørende ikke kan 
findes. Derefter vil det evt. blive forsøgt solgt. Briller kan 
sendes til optiker; de vil videresende disse til 
svagtseende i verdens ulande. 
 

Måden, hvorpå man 
klager/undrer sig over generelle 
forhold på Hareskovbo. 

Mette vil komme med et oplæg. 

Automatiske døråbnere Branddøre skal kunne lukke automatisk i tilfælde af 
alarm. Dørene ind til dagligstuerne lukkes, når beboere 
ser TV; de forstyrres, hvis døren ikke er lukket. 
Det er muligt at gå ned i stueetagen og tage elevatoren 
op ved Stoppestedet. 

Andet Der blev holdt et musikarrangement en søndag i foråret, 
som var arrangeret af Lizzi og hendes pårørende, hvor 
mange frivillige var mødt op. Mange beboere og 
pårørende deltog og det var en rigtig god oplevelse, 
hvor beboere sang med og havde en dejlig dag. 
 
Mette nævnte, at modtagelsen af initiativet i Bogrp. 1, 
ikke var optimal. Det er vigtigt, at fjerne sedler på 
arrangementer og lignende på opslagstavlerne, som er 
overstået. Det vil Astrid tage op. 
 
Bella havde en forespørgsel til evaluering af 
sommerture, når Stoppestedet har lukket. Astrid gjorde 
opmærksom på, at Stoppestedet aldrig er helt lukket, 
men at der i sommerferien er mindre bemanding og 
derved færre aktiviteter. Klippekortsmidler har givet 
mulighed for flere ture de senere år. 
 



Lizzi gjorde opmærksom på, at det er meget værdifuldt 
at tale med andre fra andre afdelinger på disse ture. 
Hvis der er for mange afbud, kan man jo oprette en 
venteliste, så andre kan komme med i stedet for. 
 

Punkter til næste møde Næste møde er julefrokostmøde den 9. december 2019 
kl. 13.00 – 15.00, hvor der serveres frokost. 
 
Valg til Beboer-pårørendeudvalg 
 
Hvis I kommer i tanke om et punkt til næste møde, 
sender I det til Suzan på mail suzost@hareskovbo.dk 
senest 14 dage inden mødet. Dagsorden vil blive sendt 
ud senest 10 dage før mødet. 
 
 

  
  
  

  


