Dato: 10. maj 2012
Reference: HE
E-mail: he@norddjurs.dk

Referat fra bruger og pårørende råds møde d. 10. maj 2012
Tilstede
Asger (Formand)
Bent
Jørn (Næstformand)
Bente
Mai (Beboerrepræsentant)
Jens Ole (Medarbejderrepræsentant)
Henriette (Leder /referent)
Afbud fra
Kaj Aagaard (Repræsentant fra Handicaprådet)
1. Forretningsgang ved udsendelse af referater
Punktet er opstået, da referatet kom lidt hurtigt ud sidst, og der var nogle få rettelser fra Formanden, der
gerne ville fremhæve og anerkende medarbejderne på Centervejs indsats samt et godt konstruktivt møde
med socialchef Hanne Nielsen
- Henriette er referent, hun sender referatet til Asger der sender det de øvrige medlemmer i rådet for
godkendelse, efter godkendelse sender Asger det til Henriette der udsender referatet til alle pårørende og
beboere.
2. Detailplanlægningen af sommerfest d. 28. juni 2012
- Alle medarbejdere er sat på arbejde den dag også vikarer, så vi alle kan hygge os sammen, der er stor
tilfredshed med denne beslutning.
- Medarbejdere på Centervej sørger for indkøb af drikkevarer, engangsservice, lys, servietter, blomster og
papirsduge.
- Pandekagemanden er bestilt.
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- Henriette sørger for at få låne teltet af Rougsø Centret.
- Henriette laver indbydelse til festen og sender den ud til alle relevante parter,
- Festudvalget og bruger og pårørende rådet dækker bordene og afrydning. Formanden sørger for at
indkalde festudvalget
- Jens Ole taler med Lone om at finde gevinster til motionsbanko (ordinært banko hvis det regner).
- Der vil være mulighed for at se foldbold, hvis det nu skulle være Danmark der spiller den aften
Vi regner med at prisen kommer til at ligge samme niveau som sidste år. 200 kr. for voksne og 150 kr. for
børn. Deltagerne skal selv købe øl og vand.
3. Nyt fra beboerne
- Der er taget initiativ til at lave et forsøg omkring fredagsbar, for at give beboerne mulighed for at hygge
sig sammen, hvor der er medarbejdere på arbejde
4. Nyt fra formanden
- God dialog med Socialchef Hanne Nielsen, og hun gør rigtig meget for at få orden i sagerne på det
regnskabsmæssige område. Bl.a. at Centervej får samme budget i 2012 som i 2011.
- Der er også godt samarbejde med den nye ledelse, god dialog og fremadrettet arbejde.
- Den 11. juni skal formand og næstformand til dialogmøde med voksen- og plejeudvalget.
- Jens Ole fortæller, at der er en positiv stemning, og vi ser fremad. Vi havde tilsyn i går, og det var en god
oplevelse i forhold til sidste år
5. Nyt fra leder
- Der er kommet nye prislister for servicepakken, jf. udsendte forslag sammen med dagsorden.
6. Nyt fra handicaprådet
- Intet
7. Budget 2012
- Budgettet ser godt ud. Vi har brugt 23,61 % af budgettet i første kvartal.

Centervej 18 – 22 og Unge 16 – 25/30
Centervej 18 – 22, 8963 Auning
Tlf.: 51336598 mail: he@norddjurs.dk

8. Servicebetalingen
- Der er sket nogle ændringer i formuleringerne i prislisten, så de er mere klare. Rådet er enige i at det er
en forbedring, og at de er godkendt.
- Det er blevet ca. 300.00 kr. billigere at købe servicepakken på Centervej, på grund af nye regler for bus
der trådte i kraft i 2012.
9. Drøftelse af frivillighed ved beboerferie og ture mm
- Der er positiv stemning for at vi bruger frivillige som et supplement, så vi kan tilbyde mere til beboerne.
Vi har talt om seminariestuderende måske kunne være muligheden for at beboerne kunne have råd til at tá
med på ferie. Alle i rådet er positivt indstillet på at bruge frivillige som "fløden" i kaffen.
- Mai har meldt sig som frivillig på Sølund Festival, hun skal hjælpe med at gøre rent på toiletterne.
10. Høringssvar
- Formanden har udarbejdet høringssvar til tilsynet.
11. Kostpolitik
- Det er besluttet at vi holder os ud fra sundhedsstyrelsens kostråd
De 8 kostråd er de officielle ernæringsanbefalinger til voksne i Danmark. De blev sidst opdateret i 2005 (dog blev råd nr. 3
opdateret i nov. 2008) og lyder:
Spis frugt og grønt - 6 om dagen
Spis fisk og fiskepålæg - flere gange om ugen
Spis kartofler, ris eller pasta og fuldkornsbrød - hver dag
Spar på sukker - især fra sodavand, slik og kager
Spar på fedtet - især fra mejeriprodukter og kød
Spis varieret - bevar normalvægten
Sluk tørsten i vand
Vær fysisk aktiv - mindst 30 minutter om dagen
- Der er søgt fondsmidler til aktivitetsmidler så det bliver lettere at være aktiv på Centervej
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12. Eventuelt
a) Der opfordres til at vinduerne lukkes i lejlighederne på Centervej. Det opleves, at der er vinduer der
står åbne døgnet rundt sommer som vinter.
b) næste møde bliver d. 15. august kl. 16.00 i fælleshuset på Centervej, oprindeligt var det d. 16. august,
men der er lige kommet indkaldelse til anmeldt tilsyn d. 15. august kl. 14.00 – 16.00, så Asger og Henriette
blev enige om, at det var praktisk at lave det samme dag. Der kommer efterfølgende en officiel indbydelse
til tilsynet.
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