Dato: 21 september 2015
Reference: HE
E-mail: he@norddjurs.dk

Referat fra Bruger og pårørenderådsmøde d. 14. september 2015.
Tilstede:
Bent, Mie, Jørn, Ole, Bo, Asger, Lea, Henriette
Fraværende:
Henning
1. Nyt fra beboerne
- der begynder en ny mand i hus 18 d. 21/9, han hedder Uffe.
- der er ved at blive malet vægge, slebet og lakeret gulve i hus 18.
2. Nyt fra formand og næstformand
- de problemer der var omkring Boligsikring til borgerne i forbindelse med skift af vejnavn
fra Centervej til Banesvinget, er løst, da en medarbejder var kvik og ringede til udbetaling
Danmark og fik fejlen rettet for alle borgerne. Der sket regulering pr. 31. august 2015.
3. Nyt fra medarbejderne
- intet nyt. Henning er sygemeldt.
4. Nyt fra Leder
-intet nyt.
5. Nyt navn
- der er endnu ingen forslag til navneændring af botilbuddet. Vi tænker videre indtil næste
møde.
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6. Afdelingsmøder orientering
- mindre huslejestigning i begge huse.
- der er forslag til individuelle målere af forbrug af el, vand og varme i lejlighederne, Bibi
undersøger mulighederne
- der er valgt afdelingsbestyrelse fælles for begge huse: Valgte er: Jørn Schaar, Asger
Laustsen, Bent Schwartz, Lea Bech Nielsen og Ole Christensen.
7. Udviklings og strategiplan
- en god plan, rådet ser dog gerne at Bruger og pårørenderådet bliver nævnt i den
kommende reviderede udgave.
8. Orientering omkring økonomisk værge
- hvis en borgers formue overstiger 73.000,00 kr. må medarbejderne ikke længere
administrere denne borgers økonomi, derfor er der flere borgere der lige nu er ved at
ansøge om økonomisk værge. Der er borgere der vælger at lade de pårørende administrere
økonomien. Medarbejdere kan stadig være behjælpelige med at administrere penge til
daglige fornødenheder, samt lommepenge.
9. Banko og valgaften
- Asger inviterer formanden for Voksen- og Plejeudvalget, Lars Møller til at tale og deltage
i mødet.
- Henriette udsender indbydelser og sørger for det praktiske.
10 Eventuelt
- næste møde er d. 1. december 2015 kl. 16.00.
- julefest d. 11. december kl 19.00.
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