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Asger bød velkommen til mødet og en rettede en særlig velkomst til områdeleder Bo Lindballe.
1. Nyt fra beboerrepræsentanter
- der er en medarbejder der har sagt op
- der er lidt udskiftninger i forhold til kursus, Birthe skifter hus, når Dina kommer tilbage og Vibeke skal
afsted
2. Nyt fra formand og næstformand
Asger oplyste, at der har været travlhed på mødefronten.
- den 7. maj møde med repræsentanter fra alle Bruger og Pårørenderådene og Socialområdet, hvor man bl.a.
drøftede information, feriepulje, tilsyn, servicebetaling mm. Desværre var kun Centervej godt
repræsenteret ved mødet, hvilket giver anledning til at vurdere form for fremtidige møder.
- den 10. juni møde med socialchef Hanne Nielsen, hvor også Torben Isling formand for Bruger- og
Pårørenderådet ved Kærvang deltog. Et meget positivt og konstruktivt møde, hvor mange emner blev drøftet
herunder udarbejdelse af dagsorden til mødet den 16. juni og mere information fra Socialområdet til Brugerog Pårørenderådene.
- den 16. juni møde med Voksen- og Plejeudvalget, Socialområdet og formand og næstformand for bruger og
pårørenderådene. Det var et godt og positivt møde, hvor den nye formand for Voksen- og Plejeudvalgt Lars
Møller oplyste, at han er meget interesseret i rådenes arbejde og ser frem til det fremtidige samarbejde.
Lars vil prøve at have fokus på handicapområdet, så ressourcerne ikke bliver mindre i fremtiden.
- drøftet servicebetaling med Bo Lindballe. Der bliver lavet nye pjecer om servicepakker, som vil udkomme
til december.
- drøftet helhedsplaner, handleplaner med Randers Kommune. Enighed om at der er ”plads til forbedring”
fra både Randers- og Norddjurs Kommuner på dette område.
3. Nyt fra ledelsen
- der er sommer, og der er ikke meget nyt i ferieperioden.
- vi er i gang med at lave undersøgelse omkring social kapital,
4. Nyt fra medarbejderrepræsentant
Intet nyt. Henning på ferie.
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5. Nyt fra handicaprådet
Intet nyt i følge Kaj Aagaard.
6. Evaluering af sommerfest
- det var en god sommerfest, maden var god, og bankospillet hyggeligt. Stor tilfredshed hele vejen rundt,
selvom vejret drillede.
7. Opfølgning af budget 2014
- det ser fornuftigt ud.
8. Opfølgning på beboerferie
Henriette orienterede om afholdte én dags ture i uge 29 og 30 til bl.a. Fårup Sommerland, Tange El-museum,
Saltcentret i Mariager. Enighed om det har været gode ture.
Der er planlagt tur til Sverige i uge 35 og flere ture til Lalandia, Rønbjerg, København og charterture er på
tegnebrættet.
9. Arbejdstidsregler
- drøftet arbejdstidsregler. Personalet må iflg. overenskomstmæssige arbejdstidsregler kun arbejde 6 dage
ugentligt og højest 10 timer dagligt. Der er derfor behov for lokalaftaler, hvorfor Henriette snarest får
forhandlet nye lokalaftaler, så beboerne også får mulighed for ugeophold ved ferierejse og der ikke opstår
unødige daglige problemer på normale vagter.
10. Ny arbejdsstruktur
- Henriette orienterede om der er i marts/ april måned er lavet en ny struktur for arbejdsopgaverne i
husene. Der har været begynder vanskeligheder på bl.a. rengøringsområdet. Lea fortæller at det nu virker.
11. Kommende møder, afdelingsmøder og valgmøde
- d. 8. september er der afdelingsmøde i boligforeningen, Lea og Ole finder ud af om der er stemning for at
oprette afdelingsbestyrelser.
- der er valgmøde til bruger og pårørenderådet d. 30. oktober 2014, hvor indbydelse vil blive udsendt til alle
beboere og pårørende.
12. Eventuelt
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