Dagsorden / Referat
Møde: Bruger- og pårørenderåds møde, Banesvinget Auning

Mødeleder: Asger

Tilstedeværende: Bent, Bo, Lea, Frode,
Jesper, Lena, Mie, Asger og Maria (referent)

Referent: Maria Kjeldsen
Dato: 5. Februar 2018

Fraværende: Tina N.

Varighed: 18.30-20.00

Dagsordenspunkt:

Referat:

1

Nyt fra borgerne

Beboerne glæder sig til Kandis i Ørum, og er i gang med tilmelding og betaling.
Opvaskeren i hus 20 har været i stykker, håndværkeren har i dag været her.
Ny beboer i hus 18.

2

Nyt fra formanden

Asger fortæller at der på sidste møde blev lavet et høringssvar fra dette råd, ang.
forslag omkring etablering af beboerråd og nedlæggelse af bruger og pårørenderåd.
Forslaget er afvist af voksen og plejeudvalget.
Vi foreslog at der skulle udarbejdes en pårørendepolitik, som voksen og
plejeudvalget har taget til sig. Der skal arbejdes med forslaget til pårørendepolitikken
i 2018, og der forventes endelig afklaring i starten 2019.
Julehygge i december, med de resterende gaver fra banko/valgaften, gløgg og
æbleskiver – Asger fortæller, at flere fortæller at det var en hyggelig aften.
Juletræs hygge i Randers hallen, hvor flere herfra deltog.
Har hørt at nytårsaften har været en god aften, beboerne er enige og var glade for at
husene holdt det hver for sig.

3

Nyt fra leder

Michael, ung mand, flytter ind i hus 18 pr. 1. Marts 2018.
Julehygge både hus 18 og 20, rigtig god stemning i begge huse.
Ang. pårørende politik – i 2018 vil der også være flere møder hvor pårørende og
beboere har mulighed for at deltage.

4

Orientering om budget
2017 og om budget
2018.

Status på budget 2017 – budgettet balancerer stort set, også på hele området.
Orientering omkring budget 2018 – pt. Det er oplyst at budgettet for 2018, er samme
som 2017 incl. Fremskrivning.
Bo sender budget tallet + tal for feriepuljen 2018, til rådet.

5

Orientering om
aktiviteter og ferierejser i
2018.

Gennemgang af feriekataloget, med udbud af ferierejser og en dags ture. Borgerne
har på husmøder kommet med ønsker, og beboere og medarbejdere har sammen lavet
kataloget.

6

Orientering om
biler/busser - hvad kan
de benyttes til af
borgerne.

Busserne bruges af dagtilbud i dagtimerne, og ellers også ifht. visitationer omkring
ledsagelse.
Liften på den ene bus har været i stykker, der er bestilt en reservedel hjem og liften
bliver lavet. Hvis det trækker ud, undersøges muligheden for at låne en bus andet
sted, bla. også ifht. Kandis.
På endags ture, er busserne til brug, og ellers afvejes det løbende ifht. behov også
ifht. behovet for de borgere som er hjemme i huset.

7

Årshjul for 2018.

Beboerne tager punktet med på husmøderne, omkring hvilke festlige arrangementer
de kunne tænke sig.
Forslag til banko og valgaften onsdag d. 31. Oktober 2018 kl. 18.00. Der drøftes
senere hvordan aftenen skal forløbe.

Side 1 af 2

Datoer for kommende møder: tirsdag d. 17/4 kl. 17.00. Tirsdag d. 28/8 kl. 17.00.
Ekstra møde (ved behov ifht. budget) Tirsdag d. 18/9 kl. 17.00. Tirsdag d. 27/11 kl.
17.00.
8

9.

Tilsynsrapport:
a. Orientering om
tilsynsrapport og
opfølgningsplan.

Tilsynet har godkendt Banesvinget som tilbud.
Ledelsen skal lave opfølgningsplan bla. til voksen og plejeudvalget.
I opfølgningsplanen er der fokus på indsatsplaner, fokus på eventuelle overgreb
blandt borgere.
Rapporten og opfølgningsplanen kommer så til høring og der kan indgives et
høringssvar fra bruger og pårørenderådet.
Tilsynet behandler ikke alle punkter hvert år.

b. Høringssvar på
Tilsynsrapporten

Denne gang deltager ledelsen ikke i udarbejdelsen af høringssvaret. Aftaleholder gør
opmærksom på at han gerne vil deltage som et samlet råd, på trods af sidste
udmelding. Formanden gør opmærksom på at det var ikke det der var meldt ud.
Denne gang laver de pårørende og de borgere som ønsker det høringssvar. Og det
påpeges at det så benævnes hvem der deltog.
Fremadrettet ønsker alle det gode samarbejde. Og ved kommende høringssvar
deltager hele rådet, og der sættes god tid af til udarbejdelsen af næste høringssvar.

Evt.
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