Dagsorden / Referat
Emne: Bruger- og pårørenderåd
Formål med mødet: Valg til bruger og pårørenderåd
Mødeleder:

Tilstedeværende: Brugere og pårørende
Fraværende:

Referent: Bo Lindballe
Dato: 31. oktober 2016
Varighed: kl. 18.00 til 21.00

Dagsordenspunkt:

Indhold:

1

Velkomst ved
formand

Som formand for brugerog pårørenderådet sagde
Asger Laustsen
velkommen til de
fremmødte og takkede for
fremmødet

2

Spisning

3

Årsberetning

Konklusion:

Der var smørrebrød som også i år var
overdådigt.
Formanden for B&P rådet
afgav en beretning.

Beretningen var dækkende for året der var
gået. Formanden mente der var flere ting som
kunne gøres bedre, f.eks. var vagtplanen
ændret så det ikke gav nogen mening i
forhold til borgerne. Flere af de fremmødte
pårørende havde samme holdning og syntes at
den nye vagtplan ikke gav mulighed for den
nødvendige omsorg og støtte til borgerne.
Videre gav formanden udtryk for, at det var
tydeligt at der var stor afstand fra den
udviklingsplan som ledelsen af Auning
Botilbud har igangsat, og til den omsorg som
de pårørende mente var vigtig når man bor i
et botilbud.
Formanden takkede borgerne, personalet og

de pårørende for god opbakning til
arrangementerne.
Endelige takkede formanden udvalgsformand
Lars Møller og den øvrige
Kommunalbestyrelsen for, at de foreslåede
besparelser, der tidligere på året var til høring
som en del af et sparekatalog ikke blev
effektueret i forbindelse med vedtagelsen af
budget 2017. Dette skyldes bl.a. de
høringssvar som var indsendt af bruger- og
pårørenderådene.
4

Årets gæst

Kort orientering fra
Socialchefen

Orienteringen blev afløst af nogle
undersøgende spørgsmål fra Socialchefen i
forhold til det tidligere punkt og de
kritikpunkter der her var rejst.

5

Valghandling

Valghandlingen blev
gennemført af souschef Bo
Lindballe.
Alle lejligheder har en
stemme hvad der giver i
alt 22 stemmer. Der blev
afgivet 16 stemmer.

Af de opstillede kandidater fik 6 kandidater
stemmer:
Asger Laustsen: 11. stemmer
Christian Christensen: 1 stemme
Bent Schwartz: 1 stemme
Lea Bech: 1 stemme
Mie Mikkelsen: 1 stemme
Christian Nielsen: 1 stemme
Der blev efterfølgende oprettet et Bruger og
pårørenderåd med 6 medlemmer.

6

Banko

Banko blev som sædvanlig
en rigtig god aktivitet med
gode og flotte gevinster.

En god afslutning på denne valgaften.

