Referat fra bruger- og pårørenderåds møde d. 10. januar 2013
Tilstede Henning Bent Asger Jørn Bente Henriette
Afbud Mai
1. Nyt fra beboerne Der er fest d.18. januar 2013.
2. Nyt fra formand og øvrigt udvalg Asger roste den store tilslutning til de fælles arrangementer, der bliver arrangeret på
Centervej, senest julefesten den 14. december 2012. Rådet ser frem til de kommende arrangementer blandt andet nytårstaffel d.
1. marts 2013 i Ørum Djurs Hallen.
Asger orienterede om, at der er varslet en ændring i måden at betale for servicepakken for beboerne, idet beløbet ikke længere
vil blive trukket i pensionen, men i stedet skal betales over girokort (betalingsservice). Desværre er der sket en fejl her til januar
2013, så det alligevel bliver trukket i pensionen. De beboere der har betalt dobbelt, får naturligvis deres penge tilbage. Rådet
mener, at informationen omkring denne ændring i betalingsform desværre har været mangelfuld og upræcis.
3. Nyt fra lederen Henriette oplyste, at man er blevet opmærksomme på, at nogle af de kærestepar, der bor på Centervej kan
være samboende i henhold til sociallovgivningen. Dette kan eventuelt være et problem med hensyn til pension om man er reel
enlig eller man er samboende med sin kæreste.
Det tilrådes derfor til, at de pårørende, der har én søn/datter eller bror/søster, som er kæreste med en anden beboer på
Centervej om at rette henvendelse til Henriette på tlf. 51336598 eller Asger på tlf. 864432221/40895662 for at få problemet
nærmere belyst, så alle regler kan blive overholdt.
4. Nyt fra handicaprådet - intet
5. Økonomi - budgettet for 2012 bliver med stor sandsynlighed overholdt, og det ser ud til at vi får samme budget i 2012 6.
Evaluering af valg og hyggeaften En god aften, og alle er enige om, at det er en god ide at lave valg og banko sammen. Til næste
gang vil vi gerne have Bo eller Hanne til at deltage og informere om kommunen. Håndmadder var en god ide.
7. Ny handicappolitik Der er dialogmøde omkring den nye handicappolitik i Norddjurs Kommune i Grenaa den 17. januar 2013,
hvor Jørn, Asger og Henriette deltager.
8. Beboerferie og ture Henriette oplyste, at hun afventer at se den nye lokalaftale for ferie/koloni før der arrangeres ferieture i år.
Sidste år var det med stor succes at der var arrangeret endagsture i sommerferieperioden. Hvilket vi anbefaler at det bliver gjort
igen i år.
9. Kommende arrangementer Nytårstaffel fredag d. 1 marts 2013 med Kandis i Ørum Djurs-hallen, nærmere oplysninger kan fås
i husene.
Sommerfest torsdag d. 27. juni kl. 18.30.
Bruger- og pårørende råds møde d. 11. april kl. 16.00.
Bruger- og pårørende råds møde d. 15. august kl. 16.00
Julefest d. 13. december kl. 19.00.

Socialområdet
Administrationen, Sønderport 8, 8500 Grenaa

Banko og valg d. 31. oktober kl. 18.30.

