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

Referat fra bruger og pårørenderåds møde d. 27. september 2012
Tilstede
Jens Ole
Bente
Bent
Asger
Jørn
Mai
Kaj Aagaard
Henriette referent
1. Nyt fra beboerne
Mai vil gerne have at der kommer en postkasse i 20 magen til den der er i 18, så hver især
kan tømme post. Hvis der er stemning for det i huset købes der en.
2. Nyt fra formand og øvrigt pårørende råd.
Formanden synes det er en godt med initiativerne omkring de månedlige fester på
Centervej.
Formanden opfordre til at vi holder ekstra øje med rykkere fra kommunen, da der nogle
gange kommer nogle forkerte rykkere, så vi derved sikre at beboerne kun betaler det de
skal.
Det planlagte møde den 11. oktober 2012 imellem kommunen og bruger- og
pårørenderådene udskydes indtil videre på grund af evt. nyvalg til rådene.
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3. Nyt fra ledelsen
Kort om den nye tilsynsreform
Kort om ny kogebog
Kort om sundhedsprojekt
Kort om fester, LAN party og måske kommende tøseklub
4. Nyt fra handicaprådet
Fremover vil handicaprådet kun være repræsenteret til dialogmøderne imellem bruger- og
pårørenderådene og voksen og plejeudvalget 1 gang om året. Kaj vil dog gerne holdes
orienteret fremadrettet, Asger sender referater til ham.
5. Økonomi
Budgettet ser godt ud og det ser ud som om vi går ud af året med et mindre overskud
6. Oprettelse af foreningskonto
Jørn er valgt som kasser og han opretter en konto i Djurslands bank. Asger er revisor.
7. Planlægning af valg og hyggeaften
Fastsat til 1. november 2012, kl. 18.00.
Program: Spise, valg og banko
Henriette laver indbydelser og foretager sammen med personalet indkøb af håndmadder,
drikkevarer og bankogaver.
8. Fortsat drøftelse af frivillighed ved beboerferie og ture med overnatning
Vi har set regnskabet for Lalandia, og er enige om, at ledsagerudgifterne er meget store.
Formanden vil bringe det videre opad i systemet.
9. Velkomstmateriale og huskeseddel ved flytning
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Henriette fremlagde papirerne omkring indflytning på Centervej, det skal dog gennem
flere processer før det er færdigt, blandt andet skal Lokal medarbejder udvalget inddrages
i arbejdet.
10. Afdelingsmøder
I 20 er der ingen huslejestigning, på grund af et overskud tre år tilbage. Beboerne ønskede
en ny vaskemaskine, den er allerede installeret.
I 18 er der brugt meget el, samt udgifter for boligforeninger i forbindelse med flytninger.
11. Eventuelt
Næste møde afholdes torsdag den 10. januar 2013, kl. 16.00.
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