Referat
Bruger- og pårørenderådsmøde ved Skovstjernen
Mødeleder: Anni
Referent: Preben
Dato: 27. februar 2019
Tidspunkt: kl. 17.30-19.30
Sted: Skovstjernen

Deltagere: Helle, Anni og Preben
Leder: Anders og Niels
Medarbejderrep.: Catharina

Dagsorden

Referat

1

Godkendelse af referat fra sidst

OK

2

Godkendelse af dagsorden

OK

3

Præsentation

Da der jo er kommet ny ledelse på Skovstjernen, tog
vi lige en præsentationsrunde og fik hilst godt på
hinanden – vi glæder os til samarbejdet!

4

Brug af vikarer

Lidt for unge pt.
Vil gerne arbejde på at få flere ældre med erfaring på
området fremover.
Anders, Niels og Anita arbejder med plan for bedre
intro.

5

Opfølgning:
A. Aktivering på Skovstjernen?
(dialogmøde juni 2018)

A. Socialchefen sagde på dialogmødet i juni 2018, at
det selvfølgelig ville kunne lade sig gøre med
aktivering af ældre borgere hjemme på bostedet for
midler fra Nærheden.
Enkelte borgere aktiveres nu hjemme på
Skovstjernen i nogle timer og er ikke hele dagen på
Nærheden.

B. Fyraftensmøder?

C. Motion for alle? (torsdag)
D. Indsatsplaner

B. Tidligere leder, Søren, lovede på valgaftenen
fyraftensmøder 2 gange årligt. Har endnu ikke været
afviklet; Preben sender info til Anders, som så vil se
på det.
C. Sat lidt i bero i vinter, men kommer igen nu.
Vil forsøge at gøre mere for kørestolsbrugere.
D. Godt i gang – indkaldelse nu.

6

Beboerrepræsentanternes
deltagelse i rådets møder

Er med fra næste gang!
Herunder planlægning af Grundlovsfest, som vil være
onsdag den 5. juni i år.

7

Autismekonsulent

Udsat til næste møde.

8

Orientering

Der er ansat ny mandlig medarbejder i Blå Hus pr.
1/3.
Ikke alle stillinger besat (2 mangler)
Omrokering måske nødvendig!
2 stk. busser fra Nærheden (som ikke blev brugt
aften/weekend) er flyttet permanent på
Skovstjernen – dejligt!
2 stk. årskort til Kattegatcentret er købt – kan bruges
af alle!

9

Evt.

Spabadet (v. Gul Hus) vil forsøges genåbnet. (Niels vil
undersøge love og regler herfor)

10

Næste møde

Onsdag den 24. april.

Preben Vand 14. marts 2019.

