Referat af Bruger og pårørenderådsmøde d. 11. april 2013
Tilstede Mai Henning Jørn Bent Asger Henriette Afbud fra Bente
1. Nyt fra beboerne Der er fest i morgen og LAN party d. 20. april, Mai vil gerne med til næste festudvalgsmøde.
2. Nyt fra formand og øvrig bestyrelse Ros fra formand og rådet omkring de udendørs tiltag på Centervej, samt om vores artikel
omkring frivillighed, på Norddjurs Hjemmeside. Mai fortæller det også har været i radioen med de frivillige.
Asger orienterede om, at der er kommet brev ud til alle vedrørende tilkøb af ledsagelse. Kommunen har solgt denne ydelse uden
lovhjemmel, så for fremtiden kan vi ikke benytte denne praksis mere. Hvis den enkelte beboer har behov for en ledsager, må de
få hjælp af familie, frivillige eller et vikarbureau ifølge kommunen.
Der er møde med voksen- og plejeudvalget er d. 3. juni. Mødet er for formand og næstformand. Asger og Jørn deltager.
3. Nyt fra ledelsen Der er ved at komme gang i forårsaktiviteterne, så vores nye trampolin og udendørs stepmaskine er ved at
blive sat op, nu da frosten er gået af jorden.
Gennemgang af tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn. Der er sendt få rettelser til myndighedsafdelingen som kommentar til
tilsynsrapporten. Der afholdes åbent tilsyn den 24. maj. Invitation udsendes snarest.
4. Nyt fra handicaprådet Intet nyt
5. Økonomi, regnskab 2012 og opfølgning på budget 2013. Regnskab for 2012 er endnu ikke endeligt færdigt. Gennemgang af
budget 2013, som er udmærket. Prognosen forudser at vi går ud af året i balance.
6. Servicebetaling Rådet opfordrer til at der altid sendes et brev ud, når der er ændringer i servicebetaling eller andet fra
kommunens administration, for at oplyse bedre. Der har været meget forvirring omkring januar måneds servicebetaling.
Forvirringen er opstået da vi er overgået fra et system med bagudbetaling til nyt system med forudbetaling uden begrundelse fra
kommunens side.
Nye takster for servicebetaling for 2013/14 udsendes snarest. Fuld pakke stiger knap 200 kr.
7. Ny handicappolitik i Norddjurs kommune Der var dialogmøde i januar omkring ny handicappolitik, og vi venter spændt på
resultatet.
8. Planlægning af sommerfest d. 27. juni 2013 Pølsevogn, telt og udendørsaktiviteter. Henriette kontakter de nødvendige parter,
festen begynder kl. 17.30.
9. Frivillighed Vi har debatteret flere muligheder for at tiltrække egnede frivillige til Centervej. Desværre har artiklen på
hjemmesiden ikke givet nogle henvendelser. Der er forslag om mere info på den nye hjemmeside, måske interview i radio, opslag
på seminarier, og forsøg på at indfange ildsjælene i lokalområdet.
10. Dialogmøde med bruger- og pårørenderådene Kommunen har inviteret alle medlemmer af bruger- og pårørenderådene til
dialogmøde på tirsdag 16. april i Grenaa.
11. Eventuelt Det er ønsket at invitere enten formanden for voksen - og plejeudvalget eller Socialchef Hanne Nielsen til vores
valgaften/ bankoaften d. 31. oktober 2013.
Næste møde i bruger og pårørende rådet: 15. september 2013. kl. 16.00.
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