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BRUGERRÅDET ved Malmhøj er det samme som det, man nogen steder kalder en venneforening.

Vores formål er at skabe bedst mulige forhold for centrets beboere, brugere og personale samt at udbygge 
kontakten mellem centeret og egnens beboere.

Det gør vi bl.a. ved arrangementer, hvor egnens beboere også er velkomne til de fleste, samt at hjælpe med at 
anskaffe ting til hjemmet, som f.eks:
Stor grill, 
fjernsyn, 
spil
julegaver til beboerne
m.m.

Det er gratis at være medlem og gratis at deltage i arrangementerne.

Penge til at finansiere det for tjener vi ved, at der

fremstilles og sælges kort m.m. året rundt
fremstilles kranse og andet pynt til kirkegården som sælges fra boden ved Malmhøj hele november, og 
begyndelsen af december.
afholdes julemarked, hvor vi sælger juledekorationer, julepynt, kaffe, gløgg, æbleskiver, amerikansk lotteri.



Brugerrådets bestyrelse:

Flemming Grønkjær , formand, tager imod indmeldelser på
tlf. 86 88 84 21 eller flemming@groenkjaer.dk

Inga Guldborg, næstformand
Agnes Hansen, kasserer
Birthe Clausen, sekretær
Elly Stenholt
Poul Erik Petersen

Arrangementer:
Malmhøj har for nylig fået status som PROFILPLEJEHJEM, så foruden de beboertyper, som hidtil har boet på 
hjemmet, kommer der nu også en anden type, som kan have sindslidelser.
Det betyder, at vi i Brugerrådet er i en overgangsperiode, hvor vi skal tilpasse vores arrangementer til den nye type 
beboere, så der også er noget for dem, som ikke kan holde til så meget eller til at være ude af huset så længe.

Men nogle arrangementer, som vi forventer at fortsætte med, og som egnens beboere er meget velkomne til at 
deltage i, er:

Sankt Hans
Julemarked
Generalforsamling
Desuden regner vi med, at der bliver nogle små arrangementer på Malmhøj med musikunderholdning og lignende.



Brugerrådets historie

Brugerrådet eksisterede allerede, mens plejehjemmet hed Rydalsminde og lå 
midt i Vinderslev.
Indtil 2009 var brugerrådet et selvsupplerende udvalg med 9 medlemmer, som 
fulgte med i regnskabet for Rydalsminde og senere Malmhøj. Udvalget kunne 
udtale sig til kommunen og hjalp desuden med aktiviteter. 
I 2009 blev det ændret til det, man mange steder kalder en vennekreds, med en 
bestyrelse på 6 medlemmer.

Brugerrådet har i øjeblikket ca. 60 medlemmer (pårørende til beboerne og lokale 
beboere).




