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

Tilstedeværende: Bent, Bo, Lea, Frode,
Jesper, Lena, Mie og Asger

Mødeleder: Asger
Referent: Bo Lindballe
Dato: 6. juni 2018

Fraværende:

Varighed: 18.30-20.00
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Dagsordenspunkt:

Referat:

Nyt fra borgerne

Hus 18: En skattet medarbejder fra hus 18 går på efterløn.
Der kommer en ny studerende.
Der er indkøb ny grill og parasoller til fælles brug
Hus 20: Der har været vist Børge Mogensen film og der er gåture hver
onsdag. Efterfølgende er der dans, det er rigtig hyggeligt.
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Nyt fra formanden

Huslejen er ikke trukket i denne måned, der er fejl i
opkrævningssystemet, det forventes at være på plads senere på
måneden.
Afdelingsregnskabet for banesvinget 18 og 20 ser fint ud. Budget for
2019 er endnu ikke udfærdiget. Der er indkaldt til møde med
afdelingsbestyrelsen den 4. september. Vi forsøger at flytte møde til
den 6. september hvor vi alligevel har BPR møde.
Det er vigtigt at vi alle kigger efter beskadigede ting så boligselskabet
kan få repareret tingene. Gulvet i hus 18 blev nævnt. Ligeledes ønsker
om evt. nyt inventar.
Pårørende politikken kører og der har været møder i Allingåbro og
Grenaa. Asger rundsender plancher fra mødet i Allingåbro. Der var en
god stemning og drøftelse ved bordene og gode input til politikken.
Formanden oplæste udkast til høringssvar vedr. magtanvendelse, som
alle kunne tilslutte sig. Formanden var stolt af at der ingen
magtanvendelser havde været på Banesvinget, meget positivt.
Der er møde med Voksen og plejeudvalget og formænd og
næstformænd i bruger- og pårørenderådene den 18. juni 2018, hvor
Mie og Asger deltager.
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Nyt fra leder

Der er slået 2 stillinger op til besættelse den 1. august og 1. september.
Beboerne har været på cykeltur og lige om lidt er der Sølund festival.
Endelig er der tur til Kreta som mange har tilmeldt sig.
Side 1 af 2

En af bilerne skal udskiftes med en nyere model.
Asger foreslog flaghejsning og flag på borde ved fødselsdage mv. –
ledelsen er enig og følger op på flaghejsning.
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Orientering om
sommerfest og
planlægning af valgog bankoaften

Det virker til at der kommer mange til sommerfesten.
Der serveres grillet pattegris med tilbehør, prisen er 80 kr. Mie
medbringer tilbehøret fra Lottes Mad i Grenaa. Christian og Ian står
for grisen.
Festen foregår i aktivitetscentret. Frode følger op på rund sendelse af
invitationen da det virker til at ikke alle har fået den.
Valg og Bankoaften:
Husene vælger hver 2 medlemmer til BPR, de pårørende vælges på
aftenen.
Festudvalget er også på valg der skal vælges 1 fra hvert hus til dette
udvalg, inden næste BPR møde.
Vi springer over ekstern gæst ved dette års valg- og bankoaften. Der
afsluttes som vanlig med bankospil.

5

6

7

Information til
borgerne og
pårørende fra
ledelsen herunder
status på
udarbejdelse af
samtykkeerklæring

Fortolkning af ny persondataforordning pr. 25. maj udskyder drøftelse
af information til møde efter sommerferien.

Drøftelse af
pårørendepolitik, jf.
vedhæftede
spørgsmål fra Lise
Broholm, Norddjurs
Kommune

Drøftelse af spørgsmålene som er rundsendt til alle BPR.

Drøftelse af Frodes
mail af 15. maj 2018
om udarbejdelse af
dagsorden mm

Antallet af punkter blev drøftet. Rådet blev enige om 7 punkter pr.
møde.

Frode redegjorde for hvornår der kan laves et samtykke. Der er ingen
ændringer siden sidst punktet var på dagsordenen.
Et samtykke skal være specifikt og gives i forhold til en bestemt sag.

Det blev besluttet at alle i rådet prøver at svare på spørgsmålene hver
for sig. Beboere kan få hjælp af kontakt pædagogen eller pårørende.
Spørgeskemaet samordnes på et ekstraordinært møde tirsdag den 7.
august 2018, kl. 16.30, på aktivitetscentret.
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