Referat af Bruger-, pårørendemøde på Centervej
den 16. april 2015.

Deltagere:
Lea (beboerrepræsentant)
Ole (beboerrepræsentant)
Bo (områdeleder)
Henning (medarbejderrepræsentant)
Mie (pårørenderepræsentant)
Bent (pårørenderepræsentant)
Jørn (pårørenderepræsentant)
Asger (formand, pårørenderepræsentant)
Fraværende:
Henriette (teamleder)
Dagsorden:
1. Nyt fra beboerrepræsentanterne
a. Lea orienterede om, at Peter kommer tilbage til Centervej og
Lasse skal til og på uddannelse. Samt at Diana fra AC kommer
ned i nr. 18.
b. Ole orienterede om beboerne gerne vil have en eller anden
solafskærmning, især dem der har lejligheder mod syd. Mette
flytter ind i nr. 20, og så er alle lejligheder fyldte.
2. Nyt fra formand og næstformand
a. Fantastisk Kandisfest i Ør-hallen den 6. marts. Det er dejligt at
se så mange glade mennesker
b. Flere og flere høringssvar tilgår bruger-, pårørenderådene, det
anses som positivt
Høringssvar indsendt vedr. ny ledsagelse på 200.000 kr.
c. Der er møde med Formand og næstformand i Voksen- og
Plejeudvalget den 15. juni.
d. Der er sat bedre låse på garagebygningen.
e. Kørsel i den kollektive trafik, hvor man nu skal anvende
rejsekort. Her oplyste Henning, at personalet vil hjælpe
beboerne med at få rejsekort, så alle der ønsker det, snarest
kan få det.
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f. Voksen- og plejeudvalget har bevilget
en pulje på 200.000 kr. til idrætsaktiviteter, det er vigtig at
understøtte beborene i at deltage hvis foreningerne melder
aktiviteter ud.
g. Centervej har modtaget penge fra Sundhedspuljen. Mere om
det senere.
3. Nyt fra ledelsen
a. Orienteret om håndtering af sygefravær.
4. Nyt fra medarbejderrepræsentant
a. Rotationskurserne slutter snart, vi har en medarbejder med
denne gang og så på sidste uddannelses gang.
5. Regnskab 2014 og status på budget 2015
a. Regnskabet for 2014 ender med et positivt resultat på 50.423
kr. som overføres til 2015. Budget 2015 er samme budget som
for 2014 blot fremskrevet.
6. Orientering om beboerferier 2015
a. Der er lavet et katalog med ideer fra beboerne, med forskellige
ferieture. Bl.a.:
i. Sommertur til Skagen i sommerhus er den tur, som har
fået flest stemmer.
ii. Kanotur på Gudenåen, er ligeledes en tur, som mange har
givet tilkendegivelser på.
iii. Herudover er der forslag om dagsture til Pandekagehuset,
Tivoli Friheden og Bruns Galleri.
b. Der er stadig plads til ideer.
c. Lea oplyser, at hun ser en stigning i antallet der gerne vil til
Paris.
7. Orientering om årsag til stigning i servicepakke fra 2014 til 2015
a. Regnskab for servicepakken gennemgået. Stigningen sker på
grund af et merforbrug på kostpakken i 2013, dog modvirkes
stigningen i en reduktion i fællesudgifterne.
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8. Orientering om tv-pakker og internet igennem boligforening
a. Orienteringen taget til efterretning
b. Der arbejdes videre i sagen vedr. økonomi til etablering og
pakketilbud.
9. Høring om adresseændring, jf. vedhæftede
a. Bruger-, pårørenderådet har ingen bemærkninger til nyt
vejnavn, men håber at det bliver et navn som er let at stave og
udtale.
10.

Orientering antivirus igennem kommunen
a. Bo taler med Jens, edb-ekspert i kommunen, om mulighederne
for antivirus programmer, PC beskyttelse og priser.

11.

Detailplanlægning af sommerfest
a. AC skal have at vide af personalet at telt, borde og stole skal
bestilles hos Bjarne, Rougsøcenteret og sættes op.
Maden skal der findes ud af snarest. Beboerne finder ud af om
det er pandekager, pattegris eller mad fra Appetit, der skal
serveres. Det kan også være både pandekager og Pattegris.
Besluttet at der skal være motionsbanko.
b. Henriette udsender invitation senest en måned før
arrangementet.

12.

Fortsat drøftelse af hvordan vi i fællesskab gør Centervej til
det bedste bofællesskab i Norddjurs Kommune
a. Punktet flyttes til næste møde, som findersted i august måned.
Her skal Udviklingsplanen for Centervej også gennemgås.

13.

Eventuelt
a. Næste møde afholdes i august.

Med venlig hilsen
Asger
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