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

Referat fra Bruger og Pårørenderådsmøde på Centervej d. 9. februar 2012
Tilstede:
Bent
Jørn
Bente
Asger
Jens Ole
Hans (den sidste time)
Henriette
Afbud fra: Mia, Kaj Aagaard
1. Kommende Aktiviteter og Møder, herunder evaluering af arrangementet d. 19.
januar 2012.
- Arrangementet d. 19. januar var en succes, der var stort fremmøde og alle havde en
hyggelig aften.
- Fastsatte møder for 2012 i Bruger og Pårørenderådet
10. maj kl. 16.00
16. august kl. 16.00
31. oktober kl. 16.00 Valgaften
- Sommerfest d. 28. juni 2012
Der er enighed om, at sommerfesten sidste år var vellykket, og derfor bestilles
Pandekagemanden igen i år.
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2. Nyt fra Beboerne
- intet
3. Nyt fra formanden og andre i Rådet
- Formanden har den 5. januar været til møde med Socialchef Hanne Nielsen og en
regnskabskyndig fra økonomiafdelingen, hvor økonomien for 2010 blev gennemgået.
Formanden har bedt om, at Centervej får det samme budget som sidste år, samt at hvis
der igen i år bliver lavet overskud på Centervej, at det så også bliver Centervej der kan
høste fordelene ved dette, så det kommer Centervejs beboere til gode.
Der var fra de pårørende kun stor ros til medarbejderne, det blev fremhævet at der altid
er en dejlig og hyggelig atmosfære på Centervej.
4. Nyt fra leder.
- der har været afholdt temamøde for medarbejderne på Centervej omkring beboerferier,
der vil i den næste tid kunne ses forskelligt inspirationsmateriale i begge huse, for at
skabe noget interesse og måske nye ideer hos beboerne om feriemål.
- den nye organisering er ved at være på plads nu, Henriette har overtaget AC og
ungegruppen fra Glesborg, det er meningen at Centervej bliver base for de nye
ungdomstilbud i den vestlige del af Norddjurs Kommune, hvilket kan betyde, at der
kommer til at summe af endnu mere liv på Centervej.
- vi er ved at søge fondsmidler til nye idrætsanlæg på Centervej, eksempelvis fodboldmål,
basketkurv, kroket, trampolin og lignende, så både beboere, dagbeskæftigelsen og
medarbejdere kan få en lettere tilgængelig aktiv hverdag.
5. Nyt fra Handicaprådet
- intet, Kaj var samtidig med vores møde til møde i Handicaprådet
6. opfølgning på Budget
- der var ½ mill. Kr. i overskud på Centervejs budget i 2011
- formanden forventer, efter samtalen med Socialchef Hanne Nielsen, at vi får det samme
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budget til 2012
- regnskab for 2011 er ikke endeligt afsluttet, så der er ingen tal at kommentere på
- budget for 2012 er endnu ikke udleveret, så her er ingen tal at kommentere på
7. Servicebetalingen
- da servicebetalingen 2011 skulle underskrives kom prislisten for valgfrie ydelser 2011 –
2012 ikke med. Dette har resulteret i, at der har været en forkert udbetaling af
kostrefusion, der er udbetalt 50 kr. pr. dag, og ikke de 44 kr. pr. dag, der var det
korrekte. Der har efterfølgende været en regulering i forhold til dette. Jeg vil hermed
beklage hvis det har skabt unødigt besvær for nogle.
8. Information til beboere og pårørende
- der efterlyses flere informationer til de pårørende, hvilket skabte en debat om
lovgivning, i forhold til at beboerne på Centervej er myndige og dermed på lige fod med
alle andre borgere i landet, er underlagt den samme lovgivning som alle andre borgere.
Dette skaber dilemmaer i forhold til, at der er mange informationer vi ikke kan give som
medarbejdere, da vi er underlagt tavshedspligt, og derfor ikke kan fortælle uden
beboernes tilladelse.
- Der er naturligvis generelle informationer, her debatterede vi en hjemmeside, der er
bremset af, at Norddjurs Hjemmeside skal revideres. Henriette foreslog en Nyhedsavis som
borgerne selv kunne være med til at lave i deres dagbeskæftigelse. Og der blev debatteret
en Facebook side, Henriette undersøger om dette er muligt at lave inden for gældende
lovgivning.
9. Beboerferie/ ture og disses prisfastsættelse
- det er en kendsgerning at beboerferier er meget dyre, når det er Centervejs
medarbejdere der skal med, dette er det dels fordi ferie ikke er inkluderet i den service
kommunen leverer til borgerne, men er et tilkøb borgerne kan vælge at deltage i. Det vil
sige at alle udgifter til de medarbejdere der deltager i ferien skal betales af borgeren; alle
lønudgifter, kost, rejse, ophold og diverse entrebilletter.
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Vi talte om, om det var muligt at få frivillighed ind over, altså at et antal frivillige tog med
på borgernes ferier, hvilket ville fjerne udgifterne til løn til medarbejdere. Vi arbejder
videre med dette i fremtiden.
10. Tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn
- der er lavet et høringssvar til tilsynsrapporten af de valgte i rådet, denne sørger
formanden for videreformidling af.
11. Kostpolitik
- Vi talte om, at udtrykket ”Sund og Grønt” kan dække over meget, Bruger og
Pårørenderådet vil arbejde med en præcisering for, hvad det betyder for Centervej.
Henriette finder relevant materiale til næste møde.
12. Eventuelt
- Vi vil gerne lave en mailliste så diverse informationer har lettere vej til de pårørende, så
alle pårørende opfordres til, at sende en mail til Henriette på he@norddjurs.dk
Referent: Henriette Eriksen, ved eventuelle spørgsmål til referatet kan der rettes henvendelse til mig på
he@norddjurs.dk eller på telefon 51 33 65 98
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