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

Mødeleder: Asger

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

Referent: Maria Kjeldsen
Dato: 24. Juli 2018

Fraværende:

Varighed: kl. 15.30-17.00

Dagsordenspunkt:

Referat:

1

Nyt fra borgerne

Jesper ønsker at tidspunktet for BP møderne ikke flyttes, og tages hensyn til at han
først er hjemme kl. 16. Og så mener han at endagsturene burde fordeles på begge de
uger hvor AC er lukket. Dette bringes videre til ferieudvalget. Lena fortæller at hun
er utrolig glad for endagsturene.

2

Nyt fra formanden

Asger takker for en god sommerfest. Mie og Asger har deltage i dialogmøde med
formanden for voksen og plejeudvalget. Her er der bl.a. drøftet den samlede
kommunes skræntende økonomi, og processen omkring pårørendepolitikken, læge
tjek af borgerne, hvis de ønsker det osv.
Afdelingsbestyrelsesmødet er flyttet til d. 18. september, og vores bruger og
pårørenderådsmøde flyttes også til den dag kl. 17.00.
Huslejen er som oplyst først trukket i juli for både juni og juli, og dermed nu i orden
igen. Dog er der pt. forsinkelse i trækningen af kost.

3

Nyt fra leder

I forbindelse med økonomien i Norddjurs, er der pt. Ansættelses stop og vikar stop.
Heldigvis nåede vi at få ansat personale. Ivan starter på Banesvinget 1. August. Tina
S. er ansat 1. September på Banesvinget.
Ny bil på Banesvinget – Peugeot Partner.
Vores budget/lønposter er trukket 0,2 procent, pga. besparelser. Vi afventer nærmere
oplysninger om dette.

4

Drøftelse og
udarbejdelse af svar på
vedhæftede spørgsmål
fra styregruppen vedr.
input til ny
pårørendepolitik.

Svar udarbejdet.

5

Drøftelse og
udarbejdelse af
høringssvar vedr.
budgetnedskæringer på
voksen-og plejeudvalgets
område jf. nedenstående
link.

Udkast til svar udarbejdet af Asger. Svaret er gennemgået og endelige tilføjelser
sendes senest onsdag eftermiddag til Asger. Asger sender derefter høringssvaret ind.

Evt.

Lena fortæller at Mai gerne vil sidde i festudvalget. Lena og Jesper er valgt ind i
bruger og pårørenderådet for hus 20. Ole er valgt til ferieudvalget.
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