Dato: 29. September 2014
Reference: HE
E-mail: he@norddjurs.dk

Referat fra Bruger og pårørenderådsmødet d. 29. september 2014
Tilstede:
Asger
Jørn
Lea
Bent
Mie
Ole
Christian N (første punkt)
Henriette
Bo
Asger bøde velkommen og rettede en særlig velkomst til Christian og Bo.
1. Nyt fra beboerne
- Lea og Christian tager op omkring referater fra Bruger- på pårørendemøde, der bliver sent
direkte til pårørende uden at beboerne spørges om det er i orden. Christian gav udtryk for at det
er en krænkelse af deres (beboernes) selvstændighed og værdighed, når der er tale om personlige
papirer.
- Asger oplyste, at det er tale referater, der er offentligt tilgængelige, og som burde ligge på
kommunens hjemmeside. Det er ikke tale om personlige papirer eller personlige oplysninger om
beboerne. Efter en efterfølgende debat er alle enige om, at referaterne kan udsendes til alle
pårørende uden beboernes viden. Personlige breve og lignende er alle enige om, ikke skal sendes
til alle pr. automatik, men sendes efter personligt samtykke.
- Lea fortalte om ferieturene der er planlagt for resten af året
2. Nyt fra formand og næstformand
- Asger oplyste, at referater fra møderne bliver udsendt til alle beboere og pårørende
fremadrettet. Asger har efterfølgende konstateret, at kommunen er begyndt at offentliggøre
referaterne på nettet.
– Asger har haft telefonisk kontakt til Bo for at få gang i information fra socialområdet. Bo arbejder
med et nyhedsbrev.
3. Nyt fra ledelsen
- Der er gang i Avaleo, det nye computersystem i Socialområdet. Centervej er det første sted, hvor
det bliver implementeret. Henriette er superbruger og skal hjælpe de andre bofællesskaber med
at få systemet implementeret, hvorfor hun vil være en del fraværende den nærmeste tid. Både Bo
og Henriette pointerede, at det ikke vil gå ud over ledelsesopgaven ved Centervej. Henriette kan
altid træffes pr. mail eller pr. tlf.
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4. Nyt fra medarbejderne
- Intet, idet der ikke var mødt en personalerepræsentant. Aftalt at Henriette ved fremtidige møder
foranlediger, at der altid vil være en personalerepræsentant til stede.
5. Nyt fra handicaprådet
- Intet væsentligt nyt ifølge Kaj Aagaard.
6. Budgettet
- Budget 2015 bliver vedtaget d. 10. oktober 2014. Ifølge Bo vil der ikke ske væsentlige ændringer
for Centervej, kun en mindre tilpasning på grund af 2 ledige lejligheder.
- Budget 2014 ser rigtig godt ud, der løber rundt
7. Status på beboerferier fra feriepuljen
- Der har været afholdt flere gode endagsture og en rigtig god ferie til Sverige. I efteråret bliver
der arrangeret tur til Gran Canaria, tur til et svømmeland på Fyn og en tur til København samt
nogle endagsture til forskellige ting. De afsatte midler til Centervej vil blive brugt.
- Planlægning af ferier og éndagsture til næste år vil gå snarest muligt.
- Bo oplyste at beløbet til Centervej næste år blive lidt mindre på grund af en anden udregning.
8. Lokalaftale
- Der er indgået lokalaftale med personalet omkring ferieture for beboerne, så medarbejderne kan
deltage i ugeophold til eksempelvis charterrejse.
9. Orientering om møde Bibi Bak vedr. husleje for 2015
- Jørn berettede om afdelingsmøderne i boligforeningen
- Der blev ikke valgt til afdelingsbestyrelse i hverken hus 18 eller hus 20
- Brian foreslog at gulvene i hus 18 skal istandsættes, hvilket blev positivt modtaget, og bliver sat i
værk i løbet af det næste ½ år.
10. Orientering om sygefravær i perioden 2011 – 2014
- Henriette oplyste, der har været en bedring af sygefraværet fra 18.9 % i første ½ år af 2013 til
5.1 % i første ½år af 2014 incl. langtidssyge. Sygefraværet for 2111 og 2012 har desværre ikke
kunnet fremlægges på grund af kommunens systemer.
- Aftalt at Henriette til næste møde prøver at undersøge, hvad sygefraværet vil være uden
langtidssyge, idet sygefraværet synes meget højt i 2013, da fraværet svarer til over 40 dage i
gennemsnit.
11. Orientering om plan for handlemøder i resten af 2014
- Det er kun Randers Kommune der mangler at afholde handleplansmøder. De bliver afviklet primo
november. Der vil snarest blive udsendt indbydelser.
- Jørn gjorde opmærksom på, at pårørende ikke behøver at deltage i handlemøder, samt at hvis
beboeren ikke ønsker at de skal deltage, så må de slet ikke komme med på møderne.
12. Hvordan gør vi fællesskabet Centervej til det bedste bofællesskab i Norddjurs Kommune
- Asger vil gerne have til debat i gang blandt beboere, personale og ledelse samt i rådet om,
hvordan vi gør Centervej til det bedste botilbud i Norddjurs Kommune. Aftalt at emnet bliver
drøftet på de kommende møder.
13. Detailplanlægning af valgmøde
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- Der bliver sendt invitationer ud i disse dage til næste valgaften. Henning samler tilmeldinger og
sørger for forplejning. Bo deltager fra Socialområdet.
14. Eventuelt
- Der har været talt om, at når der nu ikke længere er så mange, som bruger klubben om
mandagen i hus 20, så vil beboerne gerne have varm mad til aften. Ole tager det op på et
beboermøde.
- Bruger- og pårørenderådet vil gerne have forslag til, hvordan vi kan gøre det bedre.
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