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Referat fra Bruger og pårørenderådsmøde d. 15. august 2012
Tilstede:
Kaj Aagaard
Mai
Bent
Asger
Henriette
Afbud:
Jens Ole
Bente
Jørn
Nyt fra beboerne
- Mai synes at festerne er gode.
Nyt fra formand
- Asger og Jørn har været til møde med voksen og plejeudvalget, hvilket har givet et
positivt indtryk, og en fornemmelse af, at der også fra politisk side bliver arbejdet
fremadrettet. På mødet blev tilsyn og de tilsynsførendes tilgang drøftet, der var forslag
om at bytte tilsynsførende med andre kommuner. Herudover blev det også drøftet at
tilsynets rapporter skal tages alvorligt og der skal reageres på de ting tilsynet anbefaler.
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- Der er fra rådets side tilfredshed med, at arbejdstiderne fredag og lørdag er ændret, så
der er medarbejdere på arbejde til kl. 24. Det opleves at det dækker et behov de unge
mennesker har, for støtte når det er weekend.
- Godt initiativ med de månedlige fester.
- Stor ros til medarbejderne for engagement og initiativ i alle de gode sommeraktiviteter
der har været. Rådet ser frem til nye initiativer i fremtiden.

Nyt fra ledelsen
- Der flytter 2 nye beboere ind i hus 18, Lea flytter ind d. 15. august og Louise flytter ind
d. 1. september.
- Budgettet ser godt ud, det ser ud som om vi til nytår vil have et overskud på ca.
150.000,00 kr. Nogle af disse skal dog bruges til noget køkkeninventar i hus 18, men ellers
skal vi finde noget fornuftigt at bruge dem til. Der er forslag om flere aktivitets/idrætsting, blandt andet en klatrevæg rundt om fælleshuset, en trampolin og en basketkurv til
streetbasket.
- Der er udarbejdet APV på psykisk arbejdsmiljø, den ser rigtig fin ud, der er naturligvis
områder hvor der er plads til forbedring, og det er noget vi arbejder med fremadrettet.
- Der er arrangeret temadage for medarbejderne i september omkring trivsel og
håndtering af forandringer.
Nyt fra handicapråd
- Sagsbehandlingstiden for vores område er nedsat fra 8 uger til 6 uger.
- Handicaprådet var tilfreds med tilsynsrapporten og tager denne til efterretning.
Sommerfest
- En stor tak fra rådet til medarbejderne for engagement og gode initiativer til
sommerfesten.
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- Vi skal på næste møde vælge en kasserer, så vi kan oprette en konto til sommerfest og
andre arrangementer som rådet laver, så overskud fra fester kan bruges til bankogevinster
eller andet til vores fester.
Frivillighed – til ferier og lignende
- Rådet er frustreret over den store udgift til ledsagerbetaling, som beboerne skal betale
for at komme på fælles ferier. Rådet mener, at det skal undersøges om beboerne i stedet
kan rejse med familie og/eller frivillige. Asger taler med socialchefen omkring koloniaftalen.
Afdelingsmøde d. 17. september
- Jørn deltager.
Næste møde
- 27. september 2012 kl 16.00.
Med på dagsordenen er valgaften d. 31/10 2012 m. hygge og spisning.
Referent Henriette
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