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Referat fra bruger og pårørenderådsmøde d. 19. november 2013

Tilstede
Jørn
Asger
Bent
Lea
Dina
Mie
Henriette (referent)

1. Konstituering efter valget d. 31. oktober 2013
Velkommen til Mie og Lea der er nyvalgte til bruger og pårørenderådet
- Asger er valgt til formand
- Jørn er valgt til næstformand

2. Nyt fra beboerne
- Lea fortæller at vi skal holde fest d. 29. november, det er en halloween fest
- Jimmi Jensen der boede i hus 20 døde d. 24. oktober, han vil blive savnet fremover.

3. Nyt for formand og næstformand
- Asger oplyser, at der d. 18. november har været en artikel i Randers Amts Avis fra bruger og
pårørenderådet på Skovstjernen i Grenå, der fortæller om at politikkerne har glemt de svageste borgere
i Norddjurs Kommune, og at de ikke er særlig meget i politikkernes lys i valgkampen. Borgmesteren
oplyser dog, at han vil være indstillet på en nøjere gennemgang af området.
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- der har været nogle ændringer i udformningen af helhedsplanerne. Der har været kritik af
ændringerne og dette er taget til efterretning. De borgere der ønsker det kan få tilbudt et nyt
helhedsplansmøde.

4. Nyt fra leder
- vi har nu indkøbt en ny bil til Centervej, det er besluttet at købe en Citroen C3, vi er blevet lovet at
den vil blive leveret inden d. 1. december 2013
- socialområdet har indkøbt et nyt IT-system der skal lette vores hverdag, det er et system der vil lette
dokumentationen i hverdagen, vi glæder os meget til det kommer, det hedder AVALEO LIV og vil
hvis alt går som det skal, blive implementeret i foråret 2014
- i øjeblikket er der fondsmidler i Forebyggelsesfonden, Centervej søger om en forebyggelsespakke
der fokuserer på konflikthåndtering og forebyggelse af vold.
- Norddjurs Kommune har en arbejdsmiljøfond, den vil vi ligeledes søge midler fra, til at vedligeholde
vores gode arbejdsmiljø.
- alle medarbejdere er tilmeldt medicinkursus, de fleste skal på kursus i løbet af 2014, der er tale om
henholdsvis 3 og 5 dages kurser.
- rotationsprojektet fortsætter, Henning kommer tilbage midt i december, Lone skal begynde sidst i
januar.
- Henriette er ligeledes på uddannelse, ca. 1 dag om ugen på Diplom uddannelse i offentlig ledelse.

5. Nyt fra handicaprådet
- der er formuleringsændringer i kvalitetsstandarden for vores område.

6. Budget
- det ser fortsat fint ud, det ser ud som om vi går ud af 2013 i balance.

7. Huslejestigninger
- Asger orienterer om huslejestigningen i hus 18 blandt andet skyldes, at der fejlagtig ikke har været
aflæst vandmåler de seneste 3 år. Fremover vil der blive aflæst diverse målere 1 gang om ugen for at
holde nærmere øje med forbruget fremover.
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- endvidere skyldes den store huslejestigning på 10 pct. en ny vedligeholdelsesplan, som medfører der
skal hensættes et meget større beløb (100 pct. stigning) fremover. Ved afdelingsmødet i september
blev boligforeningens budget underkendt, og huslejestigningen dermed ikke anerkendt. Sagen har
været omkring kommunens jurist, og herefter i byrådet, der har godkendt boligforeningens budget og
hermed huslejestigningen.
- huslejestigningen bliver delvist reguleret af den enkeltes boligsikring, så den faktiske udgift ikke
bliver så høj for den enkelte beboer. Hvis du har spørgsmål vedrørende problematikken omkring
huslejestigningen kan Asger kontaktes.

8. Feriepulje
- Asger orienterer om, at han ved henvendelse til socialchef Hanne Nielsen har fået oplyst, at sagen
først skal drøftes i voksen- og plejeudvalget i begyndelsen af det nye år, hvorfor vi spændt må vente
udvalgets udspil på, hvordan de 2.140.000,00 kr. i den nye feriepulje skal fordeles. Midlerne skal
dække personaleudgifter ved beboerferie mm.
- vi kan komme med forslag til ovenstående

9. evaluering af valg og bankoaften d. 31. oktober
- der er enighed om at det var en rigtig god og hyggelig aften, vi er glade for den store opbakning
vores fællesarrangementer har fra både beboere og pårørende.
- alle er enige om, at Steffen er en god banko-opråber.

10. planlægning af kommende møder og arrangementer
- julefest er d. 13. december kl. 19.30 på AC
- foreløbig dato for sommerfest er d. 26. juni 2014, vi vil gerne have forslag til hvad vi skal have at
spise
Foreløbig mødeplan for bruger og pårørenderådet i 2014
- 25. februar kl. 16.00
- 20. maj kl. 16.00
- 5. august kl. 16.00
- valg og banko d. 30. oktober kl. 18.30
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11. eventuelt
- tilsyn næste år vil blive foretaget fra den nye tilsynsmyndighed i Silkeborg
- der skal være valg til medarbejderrepræsentant til bruger og pårørenderådet, Jørn opfordre til at
medarbejdere fra hus 20 opstiller, så der kan blive en mere ligelig fordeling for rådets repræsentanter
husene imellem.
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