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

Referat fra Bruger og pårørenderåds møde d. 18. september 2013
Tilstede
Asger
Jørn
Bente
Bent
Dina (vikar for Henning)
Henriette

Afbud
Mai

1. Nyt fra beboerne
- der er kommet nye borde i hus 18, som en prøve på at skabe mere ro ved måltiderne. Så i stedet for
at sidde ved 1 langt bord, er der nu tre spiseborde, hvor af det ene står oppe i dagligstuen. Dette har
haft en god effekt.
- hvis beboere har behov for hjælp når der er møde, er de naturligvis altid velkomne til at hente hjælp
hos medarbejderne

2. nyt fra formand og næstformand
- der har været stormøde for bruger og pårørenderådene i foråret, det var et godt initiativ fra
Socialchef Hanne Nielsens side, og rådet ser frem til næste møde.
- der er nu endeligt kommet fuldstændig styr på problematikkerne omkring forud – bagud betaling af
servicepakken.
- det er rigtig godt at beboerne nu kan få refunderet enkelte måltider, ros for at det er sat i system nu.
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- det info-brev der blev sendt ud fra Centervej i forsommeren er blevet taget godt imod og ses gerne
fortsat med jævne mellemrum.
- der har været afdelingsmøder i Boligforeningerne på Centervej, i hus 20 er der en lille
huslejestigning og ellers intet at bemærke, i hus 18 er huslejestigningen væsentlig større (ca. 10 pct.),
hvilket gav anledning til at budgettet blev forkastet, og at der muligvis bliver indledt en klagesag over
huslejestigningen. Asger er villig til at orientere mere, hvis der er spørgsmål til dette på tlf.
40895662/86443221.
- aflæsning af diverse målere til el, vand og varme er aldrig sat i system på Centervej, det bliver det
nu, således undgår vi at forbrug løber løbsk, hvis der skulle være et defekt toilet eller lignende.

3. Nyt fra Leder
- 1. september begyndte Vibeke at arbejde i hus 20, hun er blevet taget godt imod både af kolleger og
beboere.
- det store rotationsprojekt for efteruddannelse af medarbejderne i socialområdet er gået i gang, og
skal løbe frem til efteråret 2015.

4. Nyt fra Handicaprådet
- der er drøftet tættere samarbejde med bruger og pårørenderådene.

5. Budget
- vores budget på Centervej ser rigtig fint ud, det ser ud til at vi går ud af året med et lille overskud.
- der vil blive indkøbt en almindelig personbil, så vi ikke altid behøver at bruge de store driftstunge
busser når vi skal med en enkelt beboer til læge, på sygehus eller andet.
- indtil videre tyder det på at vi et budget af samme størrelse i 2014.

6. Evaluering af sommerfest
- personalet fra pølsevognen var ikke særlig handicapvenlige, vi oplevede ikke stor forståelse for vores
borgeres behov for tålmodighed, så den service vi fik, var ikke tilfredsstillende.
- der var som vanligt stor tilslutning til sommerfesten, hvilket er rigtig dejligt at vi kan samle så mange
mennesker der gerne vil feste sammen.
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- det motionsbanko der har været de tidligere år var savnet, og vi tager det med til planlægningen af
næste års sommerfest.

7. Orientering fra møde den 3. juni med formanden og næstformanden for Voksen- og
Plejeudvalget
Asger og Jørn orienterede fra mødet:
- det ville være rart med en prioritering af dagsorden i forhold til punkternes tyngde, idet kommunens
punkter var meget tidskrævende så der ikke blev så meget tid til punkter fremsat af bruger- og
pårørenderådene.
- der har i år været store problemer med ledsagerordningen, som kommunen har opsagt uden
begrundelse for nogle handicappede i bofællesskaber.
- at ressourcerne generelt er for små i bofællesskaberne.
- kommunens opsigelse af aftalen med tilkøb af pædagogledsagelse til ferieture. Dette har medført, at
beboere i bofællesskaber ikke længere kan komme på ferie. Dette blev meget diskuteret på mødet, og
Asger og Jørn samt andre repræsentanter for bruger- og pårørenderådene argumenterede meget for, at
kommunen afsætter en pulje penge til ferieformål næste år, så beboere i bofællesskaber også får
mulighed for ferie i fremtiden. Efter mødet har der været en del presseomtale af problemet i medierne.
Det er derfor glædeligt, at formanden og næstformanden for Voksen- og Plejeudvalget har lyttet til
vores forslag og argumenter. De har derfor foreslået, at der afsættes 2.140.000 kr. i kommunens
budget for 2014 til at muliggøre ferieophold for beboere i bofællesskaber. Ros til god forhandling til
repræsentanterne fra Centervej fra rådet og megen anerkendelse til det politiske system for stor
velvilje i problemløsningen.

8. Orientering fra Kommunalt tilsyn den 24. maj
- der var kun deltagelse fra Lederen til det anmeldte kommunale tilsyn, på grund af tidspunktet,
tilsynet foregik en fredag eftermiddag kl. 16.00. Tilsynet foregik i god ro og orden. Asger fandt det
uheldigt at tilsynet ikke er mere fleksibel med mødetidspunktet, så flere kunne have deltaget i tilsynet.
- fremover er det den nye tilsynsmyndighed i Silkeborg der kommer og foretager tilsyn.
- der har været tilsyn fra Arbejdstilsynet, vi har på Centervej modtaget en grøn smiley, der fortæller at
vi intet udestående har med Arbejdstilsynet.
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9. Planlægning af valg og bankoaften den 31. oktober
- programmet bliver, smørrebrød, møde hvor formanden aflægger årsberetning, kort orientering om
status på handicapområdet ved socialchef Hanne Nielsen, herefter valg som Henriette står for og til
sidst det traditionelle bankospil.
- prisen bliver 75,00 kr. pr person
- Asger har inviteret Hanne Nielsen
- Henriette laver invitationerne
- tilmelding inden 20/10

10. Eventuelt
Næste møde i Bruger og Pårørenderådet er d. 19. november kl. 16.00.
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