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

Mødeleder: Asger

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

Referent: Maria Kjeldsen
Dato: 17. April 2018

Fraværende: Tina N.

Varighed: 17.00-18.30

Dagsordenspunkt:

Referat:

Bemærkninger til
dagsorden.

Asger spørger til bemærkninger til dagsorden.
Mie mener dagsordenen er lang.
Frode mener også at den er lang, og at der ikke har været enighed, og at dagsordenen
er ikke er udarbejde i samarbejde mellem formand og leder.
Asger fastholder at dagsordenen er udsendt efter gældende varsel til leder til høring.

1

Drøftelse og vedtagelse
af forretningsgang jf.
vedhæftet forslag.

Asger fortæller at han har udarbejdet et forslag til forretningsorden, en præcisering af
vedtægterne. Hvilket han har clearet med socialchefen og borgerrådgiveren.
Mie og Frode nævner at der jo ligger politisk vedtaget vedtægter, som er dem rådet
følger.
Asger fortæller at dette forslag er ud fra at der før hen har været uenigheder, som gør
det svært at fx udarbejde en dagsorden.
Der er drøftelse, og uenighed om hvorvidt der kan ændres på det politisk vedtaget.
Asger taler med socialchefen og Lars Møller om dette.

2

Nyt fra beboerne.

I hus 20 er der drøftet mulige datoer for sommerfesten. Og forslag om
pandekagemand, og en pølsemand og pomfritter. Punktet tages videre ved punkt 5.
Der flytter en ny ung mand ind i hus 20, pr. 1. Maj. Han hedder Emil.
I hus 18 er der taget godt imod ny beboer Mikael. Ny vikar, som er gammel
studerende.
En beboer i hus 18, har ønsket at husene ikke som sådan skal arrangere flere
arrangementer.

3

Nyt fra formand.

Asger fortæller om endnu en god Kandis fest, med god tilslutning fra beboere og
pårørende i Auning.
Vedr. pårørendepolitik – voksen og plejeudvalget har igangsat en proces, hvor en
pårørendepolitik skal udarbejdes. Der vil være to borgermøder d. 3. Maj i Allingåbro
og d. 7. Maj i Grenå begge fra kl. 17-20.

4

Nyt fra leder.

Dejligt at begge huse er fyldt op nu, med ny indflytter i hus 20.
Som ledelse er vi begge glade for at være her, og trives herude, og ser frem til at
være her i mange år.
Frode ønsker tilført til referat, at der i rådet ikke må drøftes personsager. Dette bliver
meldt ud når det kan meldes ud til beboerne. Frode undersøger reglerne omkring
hvordan pårørende informeres.
Lea markerer og ønsker at der i rådet ikke drøftes personale og vagtplaner.
Lena ønsker at beboere får besked om personale der holder og når ny starter.

5

Drøftelse og planlægning
af tidspunkt for
sommerfest, mad,
underholdning mm.

Enighed om at der ønskes en sommerfest.
Forslag om onsdag d. 20. juni kl. 17.30, som er vedtaget.
Hus 20 har forslag om pandekagemanden, eller pølser og pomfritter. Derudover
forslag fra hus 18 om helstegt pattegris.
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Helstegt pattegris vedtaget.
Festudvalg – Mie, Karin og Jan forbliver som det eksisterende festudvalg og
koordinerer. Forslaget tages med på husmøderne, og der vælges nye repræsentanter
til nyt festudvalg, sammen med banko/valg aften.
I invitationen, som Maria laver, skal der fremgå tid, sted, pris og tilmeldingsfrist. Der
ønskes fortsat motionsbanko.
På husmøderne aftales hvem der køber gaver til motionsbanko, hvortil
medarbejderne støtter op.
6

Drøftelse af kommende
møder herunder evt.
flytning af august møde.

Det aftalte møde d. 28. August ønskes flyttes.
Det aftales til torsdag d. 6. September kl. 16.30.
D. 18. September er kun en midlertidig aftale ift. Budget – men håber at begge ting
kan tages d. 6. September.
Asger foreslår et ekstra møde, som aftales d. 6. Juni kl. 16.30.

7

Orientering og drøftelse
af mad for de beboere
mandag aften, som ikke
deltager i klubaktivitet.

Asger fortæller om punktet.
Lea fortæller om hvordan det foregår i hus 18, med at selv tage mad i køleskab osv.
Og det er der tilfredshed omkring.
Lena fortæller fra hus 20, at hun har foreslået at der kunne laves fælles mad, samlet i
et hus med personale. Dette var der ikke stemning for blandt de andre.
Asger foreslår at dette kan tages op på husmøde i hus 20.
Asger foreslår ligeledes at der kan laves fælles mad i et hus.

8

Orientering og drøftelse
af aktiviteter for beboere
om aftenen og
weekender nu og
fremadrettet.

Asger ønsker oplyst hvilke aktiviteter der er nu, ift. Dem der var før.
Lea fortæller om at der ift. Kvindeklub og herreklub er forslag om at der laves 2-4
gange om året. Da der ikke var fremmøde nok.
Frode fortæller at vi som sted ikke er forpligtet til at tilbyde ekstra aktiviteter, men at
vi har valgt at gøre det.
Pt. Er der klub om mandagen, og for en periode kvindeklub, herreklub og motion. Ud
fra ønsker fra borgerne helhedsmøder laves der nu mere motions aktivitet, og der
undersøges muligheder for aftenskole, fx danskundervisning, som så kan laves i
samarbejde fx med AOF.
Det fremadrettede motionstilbud, vil tilrettelægges ud fra borgernes ønsker, fx gåtur,
motionsrum, cykelture, zumba osv.
Asger spørger til aktiviteter i weekenderne. Frode svarer at der ikke er planlagte
aktiviteter, men der er aktiviteter efter ønsker og mere impulsivt ift. Borgernes
ønsker.
Lena ønsker at der er mulighed, en personale kan tage med 5-6 beboere ud at
svømme. Fx kunne denne tur planlægges ud fra feriepuljen.

9.

Evt.

Bo nævner ift. Den mulige konflikt. Vores område er ikke udtaget til konflikt, men
det er vores administration, hvilket kan påvirke betaling af regninger, servicepakker
mv.
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