Referat fra Bruger- og pårørenderådsmøde den 5. april 2016
Tilstede: Mie, Jørgen, Asger, Ole, Lea, Frode, Bent og Marianne

1. Præsentationsrunde:
Frode præsenterede sig for rådets medlemmer og rådets medlemmer
præsenterede sig for Frode.
2. Den gode historie fra hus 18 og 20:
-Lea fortalte at der kommer en ny beboer i hus 18.
-Lea orienterede om, at Peter har fået andet arbejde og holder her om 14 dage.
-Lea fortalte også at der er en beboer i hus 18, som også ønsker at være med i
Bruger- og pårørende rådet. Hertil oplyste Asger og Jørgen at der er nogle regler
der skal overholdes, og at vedkommende kan opstille til oktober, hvor der skal
være valg. Frode undersøger hvordan reglerne er.
-Ole fortalte, at der er startet en ny studerende i hus 20. Hun skal være her i 6-7
uger.
3. Nyt fra formand og næstformand:
-Asger synes det var en god Kandisfest der blev afholdt.
-Asger oplyser, at han ved det kommende møde med formanden og
næstformanden for Voksen- plejeudvalget, desværre er forhindret i at deltage, så
næstformanden må tage over.
-Vedrørende lukning af RC, synes Asger det har været en travl omgang, men det
har været rart at det er blevet gjort på en positiv måde, hvor der blandt andet er
mulighed for at brugerne kan får en prøveperiode på det nye arbejdssted.
-Asger giver udtryk for sin bekymring over hvor mange nye borgere der skal
arbejde på AC.
-Voksen- plejeudvalget har haft møde i dag. Der er udsendt et sparekatalog fra
velfærdsdirektøren for næste års budget med spareforslag for i alt ca. 12 mio. kr.
på Voksen og plejeudvalgets område.
Der er blandt andet forslag om at feriepuljen skal spares helt væk.
Asger mener det ser uhyggeligt ud, det der er forslået, og at der selvfølgeligt vil
blive lavet et høringssvar.
4. Nyt fra Leder:
-Frode takker for den ros Asger kom med i forbindelse med lukning af RC, hvor
borgerne har fået en fair behandling. Alle borgerenes ønsker og drømme i
forbindelse med lukningen er blevet hørt.

Der kommer 6 borgere til Auning, 6 borgere til Grenå, 8-9 borgere til Ørsted og 8
til Gl Estrup.
Det skulle ikke blive noget problem vedr. pladsmangel at der kommer 6 borgere
mere på AC, fordi der er kommet flere pedelopgaver ude, så der kommer ikke til
at være flere borgere inde på samme tid.
5. Aktuelt nyt om ny struktur ved Auning Botilbud og i socialforvaltningen:
-Det er politisk besluttet at der fusioneres med botilbuddene i Allingåbro og
aktivitetstilbuddet på Gl. Estrup. Der er bevilget kr. 300.000 til konsulenter til at
hjælpe med at få os slået sammen.
-Der skal ansættes en afdelingsleder. Pengene til dette bevilges af det centrale
budget.
-Et LMU for Auning og Allingåbro, med møde hver 6. uge.
-Udvide klubtilbud som måske skal holdes her i Auning, hvor lokalerne står tomme
om aftenen. Evt. svømning i Auning - ridning i Ørsted – Sund mad og Motion mm.
6. Regnskab 2015 og status på budget 2016, herunder anvendelse af vikarer.
-Vedr. budget, så får vi det samme beløb i 2016 som vi havde i 2015. Der var et
lille overskud sidste år. Vores mål er at bruge alle pengene.
7. Planlægning af sommerfest:
-Dato for sommerfesten ændres fra den 23. juni til den 16. juni. Grunden dertil er
at den første dato er Sct. Hans aften, hvor nogle måske kan have private
traditioner og derfor vil vælge sommerfesten fra.
-Lea kom med forslag fra hus 18 til menuen: Pandekagemanden - Bålmad – Grillet
krondyr. Borgerne drøftet på møder, hvad der skal serveres.
-Der er forslag fra hus 18 at der skal være motionsmanko. Måske der er én der
kan spille guitar senere under kaffen.
-Telt lånes og personalet køber diverse varer.
-Frode udsender indbydelse.
8. Ferieplanlægning for 2016:
-Der er blevet tildelt samme beløb som sidste år.
-Måske skal ferietilbuddene også gælde for Allingåbro
-Der er planlagt en tur til København i april.
-Der er ligeledes planlagt to festivaller, Skive og Sølund.
9. Drøftelse af bostøtte i egen bolig:
Lea og Ole kunne fortælle, at de begge synes det går godt med at have bostøtte.
Marianne supplerede med beboerne var glade for at vide hvornår de fik bostøtte
og at der var flere der også havde sagt at de havde mere én til én tid.

Asger og Bent synes at det kunne være træls at komme til et tomt hus og aflevere
deres pårørende, når personalet ikke er til stede.
10. Fortsat drøftelse af drikkevarer til måltider i weekend og ved særlige
lejligheder.
-Der bliver igen serveret sodavand fredag og lørdag i hus 18.
-Ole tager det op i hus 20 om de også igen skal have sodavand i weekenden.
11. Hvordan gør vi Auning Botilbud til det bedste bofællesskab i Norddjurs
Kommune (Frode orienterer om tidligere erfaringer)
-Frode fortalte kort fra et sted hvor han tidligere havde været leder og som havde
vundet en 2. plads om at blive den bedste arbejdsplads.
-Det vil vi gerne se om vi kan gøre bedre, så vi bliver nr. 1. Vi er derfor meldt til
en konkurrence ”Great place to work”.
-Hvad vi kan gøre for at få det til at blive et godt sted. Et sted hvor vi kan være
stolte ved at arbejde og et godt sted at bo. Hvad gør vi godt og hvad kan vi gøre
bedre.
-Mie, Jørgen, Bent og Asger synes det lød godt og positivt.
12. Udsendelse af referater:
- Asger udsender referat til rådet, husene og socialchefen og Frode udsender
referat til alle andre pårørende fremover.
13. Eventuelt:
- Næste møde afholdes den 7. juni 2016, kl. 16.00.

Marianne
referent

