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

Mødeleder: Asger

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

Referent: Maria
Dato: 13.11. 2018.

Fraværende: Tina N., Mie.

Varighed: kl. 16.30

Dagsordenspunkt:

Referat:

1

Nyt fra borgerne.

En beboer flytter fra hus 18. En ny er flyttet ind.
En medarbejder går på efterløn. Der er tilbud om en jule-biograf tur i
hus 20, og ligeledes julefrokost, juleindkøbstur osv.

2

Nyt fra formand.

Asger fortæller om valg af pårørende på banko og valgaftenen. Og de
tidligere medlemmer er genvalgt. Konstitueringen, Asger er formand,
og Mie er næstformand.
Asger repeterer omkring forløbet omkring pårørende politikken i 2018.
D. 8. Januar 2019, kommer der udkast, som sendes i høring.

3

Nyt fra leder.

Der afvikles ferieture for tiden.
Der har været tilsynsbesøg, og rapporten er sendt til politisk
behandling.

4

Evaluering af valgog bankoaften samt
orientering om
julearrangementer.

Asger fortæller at han igen syntes det har været en god aften, og det er
dejligt med så god opbakning. God mad, og gode gevinster. God
stemning, og længde af arrangementet var fint afstemt.
Ligesom sidst er julearrangementet i hvert hus, d. 5/12. Der er sendt
indbydelser ud.

5

Status på feriepuljen
for Auning botilbud
2018. Opgørelse for
2017 er vedhæftet.

Asger har hentet opgørelse for 2017 for feriepuljen, og spørger til
opgørelsen. Bo undersøger.

6

Orientering og
drøftelse af Voksenog plejeudvalgets
forslag til
tilbagerulning af
besparelsesforslag
vedr. budget 2019 på
det sociale område,
og hvilke
konsekvenser det får

Kort gennemgang.
Der er tilbagekøbt besparelse på ledsager ordning §81 med 100.000 kr,
og bostøtte/normering i botilbud i primært dagvagt er der tilbagekøbt
800.000 kr. samlet på socialområdet.
Asger har lavet et udkast til høringssvar. Asger ønsker tilbagemelding
og input til høringssvaret, inden kl. 16.00 i morgen onsdag.
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for Auning Botilbud
samt udarbejdelse af
høringssvar.
7

Opfølgning fra sidste Dette punkt udsættes til mødet i Januar, hvor vi kender de faktuelle
møde på, hvordan vi besparelser som skal udmøntes. Det besluttes d. 12/12 2018.
fastholder
forholdene for
Næste møde er tirsdag d.22. Januar 2019 kl. 16.30 på AC.
borgerne i Auning
Botilbud, når
besparelserne
effektueres næste år.

Side 2 af 2

