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

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

Referent: Maria Kjeldsen
Dato: 18. September 2018

Fraværende: Tina N.

Varighed: 17.00-18.30

Dagsordenspunkt:

Referat:

1

Nyt fra borgerne

Lea fortæller at en beboer fra hus 18 fraflytter og har inviteret til afsked på AC. To
nye medarbejdere er startet og beboerne er glade for dem.
Lena fortæller om en tur i biografen og spisning på restaurant, og tilslutter sig glæden
ved de nye medarbejdere.

2

Nyt fra formanden.

Asger fortæller om de høringssvar der er sendt ind. Han undres over det store
underskud, og at det er frustrerende at det igen går ud over de sårbare mennesker.
Afdelingsbestyrelsesmøder i begge huse. Huslejestigning på 49 kr. i hus 18 og 50 kr.
i hus 20. Der betales stadig til b-ordningen, som er til reparation i egen lejlighed. Der
har været uoverensstemmelser i servicebetalingerne. Dem der mangler, får det
reguleret til oktober.

3

Nyt fra leder.

Dejligt med god modtagelse af de nye medarbejdere. Der kommer yderligere
afklaring ifht. besparelser efter d. 15. Oktober. Udmøntelsen af eventuelle
besparelser, kan der derfor ikke siges mere om pt.

4

Planlægning af valg-og
bankoaften samt
planlægning af
julearrangement.

Onsdag d. 31. Oktober 2018 kl. 17.30 – ledelsen undersøger med budgettet fra sidst,
hvad egenbetalingen evt. er, og hvad der ellers er penge til ifht. mad. Ledelsen laver
derefter en indbydelse med information om priser mv. (deadline for tilmelding ca. 10
dage før, ifht indkøb af gaver.) Frode og Bo finder en ny til at råbe op til banko.
Lena og Jesper er valgt til BP i hus 20, Lea er valgt i hus 18.
Heidi + Mai er valgt til festudvalget, og til ferieudvalget er Lea + Ole valgt.
Et eventuelt julearrangement, skal det være som sidste år i hvert hus? Dette tages
med på det først kommende husmøde.

5

Kommunens budget
2019, herunder
gennemgang af
besparelsesforslag og
konsekvenser af disse.

Høringssvaret er modtaget positivt. Der er kommet med input, til flere af de forslag,
som vedrører vores område.
Der er forslag om nyt møde i rådet, når der eventuelt er afklaring på besparelser. Vi
blev enige om at holde møde Onsdag d. 24. Oktober kl. 18.00. Bo sørger for
aftensmad.
Punktet er gennemgået og der er drøftet eventuelle udfald.

6

Opfølgning på budget
2018 pr. 31. Juli 2018 og
opfølgning på
feriebudget 2018.

Budget balancerer i 2018. Feriepuljen forventes forbrugt.

7

Fortolkning af ny
persondataforordning.

Den nye persondataforordning fra 25. Maj – kort gennemgang. Stadig samme
gældende regler omkring fx samtykke, og personfølsomme oplysninger osv.
Forventningssamtaler på banesvinget mellem borgere, pårørende og medarbejdere, er
som udgangspunkt to om året. Men hvis der er ønske fra pårørende eller borgere om
at få et mere, så kan der blot bedes om dette.

Vedlagt – bilag for afholdte ture/ferier indtil nu.
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