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1

Prioritering af
dagsordenspunkter!

2

Gennemgang af
vedtægterne (se bilag).

Forventnings-afstemning

Punktet udsættes til efter valg af det
nye BPR

3

Gennemgang af antallet
af løst ansatte og
afskedigede personaler

Aktindsigtssag, orientering

Vi har alle en forventning om at
personaleflow vil være mindre i
kommende år.

4

Gennemgang af
tilstedeværelse af ansatte
i perioden 2012 til d.d.
(ønske fra sidste møde)

Præcisering af antallet af
medarbejdere der er på
arbejde i de enkelte skift.
I perioden 2012 til d.d.

Gennemgået og det fremgår klart at
antallet af medarbejdere er faldet fra
2012 – 2016.
Ved lavere sygefravær vil der være
flere medarbejdere til stede på
afdelingen.

5

Orientering om
omlægning af betaling af
servicepakker

Ændringer i kost
afregningen.

Tages til efterretning.
Ændringen skønnes at medføre færre
fejl.

Ansvarlig:
Deadline:

6

Informationsniveau:
 Nyhedsbrev
 Møder mellem
kontaktteams og
pårørende

Vi ser frem til at punktet bliver
effektueret.

7

Gruppebudgetter.

8

Vedligehold herunder
hvilke udgifter påhviler
lejer og hvilke ejer.

9

Udgifter til pedel.

10

Administration af
pedellens opgaver.

Det undersøges med pedellen om de
aflæser lejlighedernes målere
løbende.

11

Temamødet den 25.10

Advokat fra Hobro kommer og
snakker om værgemål og arv.

Gennemgang af
gruppebudgetter.
Samt hvad pengene kan
bruges til.

Udsættes til næste møde

Punktet vedrører boligforeningen.

Der er afsat 2 x 6 timer til
henholdsvis Kærvang og
Skovvang

Tages til efterretning

Handiforsikring kommer og laver
oplæg.
Det skal fremgå af indkaldelsen til
temamødet at der efter mødet
afvikles valg til BPR.
12

Valg til BPR

Der afholdes valg af
pårørenderepræsentanter til BPR til
temamødet d. 25/10-16.
Den nye formand deltager
efterfølgende i valghandlingen til
brugerrepræsentanter på AC ørsted.

13

Referat fra mødet i juni
mellem formænd for
kommunens
Pårørenderåd og
Voksen/plejedudvalget.

Drøftet

14

Datoer for kommende
møder og temaer

Besluttes af det nye BPR d. 25/102016

15

Evt.

Punkter med brugerne:

1

Hvordan gik sommeren?

2

Har du været på ferie?
(feriepuljen)

Der har været flere gode sommerferieture. Der fortælles om
Grækenland, København og Ebeltoft. Ligeledes har der været
endagsture og festival.
Flere borgere har også deltaget til den lokale Tangkærrock

3

Venne-familiefesten
2016?

Beslutning om afvikling af fest d. 4/11-2016 på Mosebrugscenteret.
Skovvang er arrangør..

4

Overdækket terrasse på
Kærvang

Der findes penge til at terrassen kan anlægges færdigt, så der bliver
plads til at flere beboere kan være samlet under overdækket.

5

EVT.

Ønske om teatergruppe
muligvis lokalt på
afdelingen.

6

Information om den lokale
handicappris, hvor det er
muligt at indstille til prisen.
Opfordring til at indstille
auninghallen eller gl Estrup
til prisen.

