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

Tilstedeværende: Asger, Mie, Bo, Lea,
Annette, Maria (Referent)

Referent: Maria
Dato: 10. April 2019

Fraværende: Tina N. Bent, Lena, Jesper.

Varighed: 18.00-19.30

Dagsordenspunkt:

Referat:

1

Nyt fra borgere

Borgerne er informeret omkring en personale er stoppet. Der
er kigget på nye spisebordsstole i hus 18. Der afsøges
muligheder for stole.

2

Nyt fra formand

En travl tid.
En rigtig god kandis fest, en succes. Dejligt med opbakning fra
medarbejdere og ledelse, dejligt igen at opleve den gode
stemning.
Positivt med opbakning, bla fra en medarbejder, til dansk
undervisning, igennem LOF. Dejligt at det er en aktivitet som
kan være på tværs af områderne Auning, Allingåbro og Ørsted.
Borgerne kan have god gavn af tilbuddet.
Formand og næstformand er inviteret til dialogmøde d. 17.
Juni med formanden og næstformanden fra voksen og
plejeudvalg, og socialområdets ledelse.
Høringssvar omkring pårørendepolitikken har været med på
voksen og plejeudvalget. Der har været møde i voksen og
plejeudvalget d. 2. April, bla. ifht. pårørendepolitik.
Her har der været brug for afstemning af formulering omkring
rekruttering til bruger og pårørenderåd. Der er
opmærksomhed på fortsat at få opbakning til rådet fra alle
pårørende. Der er en bredere skare af pårørende som
igennem årene har været repræsenteret ved de valgte.

3

Nyt fra ledelsen

Information omkring en medarbejder som er stoppet. Der
vælges i første omgang ikke at genbesætte. Som ledelse vil vi
gerne ruste organisationen til eventuelle besparelser i
fremtiden. Svømning har vi valgt i første omgang at fortsætte
med, som et fælles tilbud med Ørsted. Vi afprøver formen, og
har undersøgt tilbud fra andre steder.
Vi er i gang med planlægning af ferieture på tværs af
socialområdet, bla. tur til Dronningens ferieby, og ligeledes
planlægges der at udbyde en tur til København, samt evt. en
tur i nærområdet. Derudover er der endagsture til Sølund.
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Der er planlagt endnu en fællesmøde i den nye organisation i
Juni. Der er hurtigt fundet fælles fodslag i ledelsen.
Bo informerer om en kommende temadag ifht.
fritidsaktiviteter, hvor der inviteres til at se på ønsker omkring
fritidsaktiviteter, og muligheder i den kommende tid. Fx
mulighederne for at lave foreninger.
4

Planlægning af sommerfest,
og evt. flytning af næste
møde.

5

Opfølgning på budget 2019,
herunder ferieture.

6

Orientering fra
afdelingsbestyrelsen vedr.
bestyrelsesmøde med
Norddjurs kommune om
brandsikring af Banesvinget
18 og 20.

7

Drøftelse af afholdte
afdelingsbestyrelsesmøder
med Norddjurs kommune,

D. 26. Juni er valgt af husene. Kl. 17.30-20.30. Der er ønske om
helstegt pattegris, og motionsbanko.
Festudvalget sørger for at indhente tilbud på mad.
Motionsbanko ligges som opgave til husene (medarbejdere og
borgere.) Indkøb af gaver tages med i husene, fordelt 50/50,
der vælges en som, sammen med en medarbejder indkøber og
indpakker.
Maria laver invitation, som sendes ud omkring d. 20/5. Der er
seneste tilmelding ca. 14 dage før d. 26/6. Mie får besked om
antal deltagere. Mie vender tilbage med pris for mad.
Ferieture, se punkt 3.
Budgettet - der er opmærksomhed på fremtiden og
eventuelle besparelser. Vi forventer at budgettet løber rundt.
Asger gennemgår forløb omkring brandsikkerhed, brandtilsyn
mv. Bla. at afdelingsbestyrelsen ikke blev inviteret før
borgerne. Velfærdssekretariatet har beklaget fejlen. Asger har
bla. efterspurgt bygningsregler for opførelsen af hus 18 og 20,
brandtilsynsrapporter, samt hvilke paragraffer kommunen har
overtrådt, samt at ibrugtagnings tilladelsen ikke kan findes for
banesvinget 18.
Der blev afholdt møde imellem afdelingsbestyrelsen og
kommunen, som forberedelse til afdelingsbestyrelses mødet,
som er varslet rettidigt.
Der er fra de pårørende stor undring omkring formalia i
byggeriet, og mangel på overholdelse af reglerne.
Der er stor frustration omkring, at borgerne pålægges en
huslejestigning pga. at de mangler som skal udbedres i
husene.
Der er fra afdelingsbestyrelsen lavet et høringssvar, til voksen
og plejeudvalget og til miljø og teknik udvalget, hvorefter det
går videre til kommunalbestyrelsen.
På baggrund af høringssvar, er Asger blevet kontaktet af
medierne, og der er bla. blevet bragt en større artikel i
Randers Amtsavis.
På afdelingsbestyrelsesmødet, blev der kort opridset hvilke
valgmuligheder der var for sektionering af trappen.
Beslutningsprocessen virkede ikke værdig, og borgergruppen
havde svært ved at tage en sådan beslutning ud fra så kort en
opridsning, og ingen tid eller visualisering af de to forslag.
Side 2 af 3

som sikrer en fair
behandling af borgerne
fremadrettet.

Næste møde:

Der opfordres til herfra, at beslutningen kan tages op til
genovervejelse, med fx visuelle billeder af hvad de to forslag
vil indebærer. Konkret foreslår borgerrepræsentanterne at der
ønskes et par dage til at overveje beslutningen, og at man
kunne se præcis hvordan de vil komme til at se ud.
I første omgang undersøges der hvorvidt beslutningen om
sektionering af trappen i hus 18 kan ændres. Herefter indgives
ønske om at beslutningen kan sendes til ny beslutning i hus
18.
Asger kontakter Søren Peter Taastrup-Leth.
Næste møde er mandag d. 20/5 kl. 16.00 (Obs. tjek med
Jesper, om det skal være kl. 16.30) I hus 20 – udestuen.
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