Dato: 23. januar 2012
Reference: HE
E-mail: he@norddjurs.dk

Referat fra Bruger og pårørende råds valgaften
Der var flot fremmøde ca. 40 beboere og pårørende havde valgt at bruge en januaraften
sammen.
Aftenen begyndte med at formanden bød velkommen, herefter var der kaffe og boller med
pålæg, og imens gik vi i gang med aftenens dagsorden.

1. De nye ledere
Der er i forbindelse med omstruktureringen indenfor socialområdet i Norddjurs Kommune
kommet nye ledere.
Bo Lindballe er blevet områdeleder for Unge 0 – 30 år. Bo har tidligere arbejdet indenfor
Børn og ungeområdet i mange år.
Henriette Eriksen er blevet leder for Bofællesskaberne på Centervej 18 og 20, samt for et
kommende ungetilbud der skal placeres i Auning. Henriette har arbejdet indenfor området
omkring funktionshæmmede i en årrække, og kommer fra en lederstilling i Ørsted.
Henriette kan kontaktes i dagtimerne på telefon 51 33 65 98 eller på mail he@norddjurs.dk

2. Formanden for Bruger og Pårørende rådets beretning fra året der gik.
Der har været nogle gode sociale arrangementer gennem sidste år, blandt andet en
forrygende sommerfest, der gerne tåler gentagelse.
Bruger og pårørende rådet har afholdt 4 ordinære møder sidste år, hvor bl.a. økonomi har
været i fokus. Dette har haft den glædelige virkning, at der nu er
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kommet mere styr på økonomien, og de beboere der havde penge til gode har fået disse
tilbagebetalt. I forbindelse hermed har der været møder med ny socialchef og
områdeleder.
Herudover har formanden og næstformanden været til det årlige møde arrangeret af
Voksen og plejeudvalget.

3. Valg
a. vedtægterne for Bruger og pårørende råd blev oplæst
b. de tidligere valgte pårørende genopstillede, og Hans Madsen opstillede ligeledes som
suppleant. Desuden er Maj nyopstillet som suppleant.
c. valghandlingen var fredsvalg, og de opstillede blev valgt
d. Bruger og Pårørende rådet for 2012 ser således ud
Formand: Asger
Næstformand: Jørn
Medlemmer: Benthe og Bent samt Maj og Hans Madsen som suppleanter
Repræsentant for medarbejdere: Jens Ole
Samt 1 repræsentant fra Handicaprådet og Leder Henriette Eriksen der også har ansvar for
sekretærfunktionen.
Første ordinære møde er d. 9. februar 2012 i fælleshuset på Centervej kl. 16.00.

4. Aktivitetsudvalg
Valgt til aktivitetsudvalg er Karin og Jan Grønfeldt, og Mie Mikkelsen
Da valget var overstået var der Banko med flotte præmier, Steffen var bankospillets
udmærkede opråber.
Referent Henriette Eriksen
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