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1

Nyt fra Borgerne

Orientering

Hus 20 har fået nye køkkenskabe, og hus 18 har fået
køkkenskabe sat op, samt en projektor i fællesrummet.
En medarbejder er gået på efterløn og en har valgt at
søge andre udfordringer, og der kommer to nye
personale. Fremover bruges betegnelsen makkerpar om
kontaktpersonerne, fremfor primær og sekundær.
Ny studerende starter 1. Juli.

2

Nyt fra personalet

Orientering

Borgere ønsker at komme til Sølund, i år bliver det
med overnatning på vandrehjem. Og to borgere skal til
sløjfeløb(cykelløb) arrangeret af LEV, i Sønderjylland
sammen med Allingåbro. Rejsekatalog lavet til husene,
hvor borgerne kan melde sig på, både med overnatning
og med en dags ture, fx Lalandia uge 44, chartertur
græske øhav ca. uge 38, københavnertur uge 34
Danhostel i centrum mv.

3

Nyt fra formanden

Orientering

God nytårstaffel i Ørum, god stemning og god
opbakning fra stedet. Møde med John Zeuten.
Det årlige møde med voksen og plejeudvalget er d. 6.
Juni – punkter sendes til Asger. Asger og Mie deltager
fra rådet på Banesvinget i Auning.
Ang. høring jf. magtanvendelser – da der ikke har
været nogle på området, er punktet ikke på
dagsordenen.
Grundet sygdom i administrationen har der været
forsinkelse på servicebetalinger, dette er nu helt ajour.
God aktivitet med cykelløb.

4

Nyt fra leder:

Orientering

Fokus på at øve madlavning med borgerne, ifht. de
individuelle behov, med fokus på det realistiske, dog
stadig med mulighed for de længerevarende måltider.
Ny medarbejder startet 1. Maj og nr. to starter ca. 1.
Juni.

5

Punkt fra sidste møde:
Christian ønsker
drøftelse på næste møde,
om hvor meget pres der
må lægges på beboeren
for at få beboeren til at
udføre opgaver.

Drøftelse

Drøftelse om emnet. Da alle borgere er myndige
bestemmer de selv i eget liv. De støttes, guides og
vejledes jf. bestillingen, men kan selv bestemme i eget
liv.
Oplæg fx personale eller en udefra, om hvor meget
pres på beboerne, og om eget ansvar i eget liv. Jf.
friheden men også ansvar i eget liv. Maria og Christian
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drøfter mulige oplægsholdere.

6

Planlægning af
sommerfesten.

Drøftelse

Flest beboere i begge huse ønsker en billigere fest, jf.
brugerbetaling, helst omkring 100 kr. pr. person. Fx
kan teltet spares væk og holde det på AC. Bruge
service fra AC, spare pynt osv. Fx selv grille, evt.
pårørende biddrage med grill.
Ønske om fortsat motionsbanko.
Fx selv købe maden, og tilberede det dagen før. Få
tilbud forskellige steder fra ifht. kød, salater osv. Mie
kontakter slagteren i Grenå for tilbud.
Fx brugerbetaling på drikkevarerne.(Skal stå på
indbydelsen med priser fx 10 kr. og vin ca. 50 kr.)
Ifht. gaver til banko(30-40 stk. evt. ekstra) – pladen
koster 10 kr. (Obs. skal stå på indbydelsen.)
Frode og Maria sender indbydelse – Lea laver den!
Christian tager opgaven med at regne på antal opgaver
og hjælper med at købe dem.

7

Opfølgningsplan fra
tilsynet – herunder
sikring af
borgerinddragelse og at
deres stemme høres.
Samt samarbejde mellem
ledelse og de pårørende i
rådet.

Drøftelse:
Tilsynet påpeger at
samarbejdet med
pårørende i
bruger/pårørenderådet er
udfordret. Og at borgerne
ikke altid har en oplevelse
af at deres stemmes høres
i rådet, og de føler sig
dermed ikke hørt. De føler
ikke det er deres råd, og at
det er de pårørende der
bestemmer hvad der skal
tages op.

Christian, og hus 18, fortæller at det opleves bedre. Fx
bruges husmøderne mere nu til at komme med punkter,
og at rådet kan bruges som et talerør, og at det nu ikke
længere ses så meget som et lukket forum.
Et forslag er at der til banko/valg aften vælges beboer
repræsentanter i husene, dvs. kun beboerne er med til
at bestemme hvilke beboere vælges.
Og de pårørende kan vælge hvem der skal repræsentere
dem.
Hermed kan beboerne måske få større følelse af, at de
har mere indflydelse på de konkrete repræsentanter.
Christian ser at husmøderne forstærker beboernes
forståelse af deres indflydelse på deres dagligdag,
husmøderne får mere magt.
Ledelsesmæssigt er der støttet massivt op omkring
husmøderne, at det er beboerne der bestemmer. At
punkterne tages med på møderne.
Der bringes de gode historier videre fra møderne, for at
skabe god stemning.
Bo nævner at de pårørende er vigtige på beboernes
side, fx ifht. at lave høringssvar. At bakke op om
hinandens stemme.
Asger mener at der sidste år blev lavet skarpe
høringssvar til v/p udvalget, hvorefter besparelserne
blev taget af bordet.
Udbrede forståelsen i husene, af at de pårørende i rådet
er der for at støtte op om beboerne.
Beboerne i rådet er rigtig gode til at opsøge begge huse
for at få input, og gode til at formidle punkterne både
på husmøderne og biddrage til dialogen i rådet.
Beboerne er glade for det forberedende møde omkring
punkterne på dagsordenen, hvor der gennemgås
punkterne og skabes forståelse for indholdet. Der
drøftes ikke punkterne, men forståelsen af dem.
Dette forberedende møde vil de gerne beholde.

8

Regnskab 2016 og
budget 2017 – herunder
feriebudget.

Orientering.

Regnskab 2016, merforbrug på 1%.
Budget 2017 – ingen besparelser. Budgettet justeres jf.
borgernes funktionsniveau.

Side 2 af 3

9

Evaluering af vagtplaner
v. Asger.

Drøftelse.

Udsættes til næste møde.
Christian fortæller at respons er at det opleves meget at
der er mere personale. Succesoplevelser!

10

Aften- og weekend
aktiviteter for borgerne
v. Asger.

Drøftelse.

Drøftes på husmøderne.
Christian fortæller at det løbende tages op.

11

Foreløbig information
omkring
borgertilfredshedsunders
øgelsen.

Orientering

Orientering om processen, og ønsker til næste år.
Skema udsendes med referatet.

12

Eventuelt.
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