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

Tilstedeværende: Lena, Lea, Jesper,
Asger, Annette, Mie, Maria (Referent)

Referent: Maria
Dato: 20. Maj 2019

Fraværende: Bent, Bo

Varighed: 16.00-17.30

Dagsordenspunkt:

Referat:

1

Nyt fra borgere

Beboere fortæller at en medarbejder er tilbage fra orlov.
Begge huse er glad for tilbagevenden. Lidt kæresteri, og ellers
har alle det godt.

2

Nyt fra formand

Formand og næstformand er inviteret til møde d. 17 juni, det
årlige dialogmøde. Hvis der er input, bringes de til Asger.
Derudover er der inviteret til møde omkring
sundhedsfremmende aktiviteter d. 25. Juni.
Det er positivt at tilbuddet omkring dansk undervisning er
blevet en mulighed her i Auning, og der håbes på opbakning til
tilbuddet.
Der indgives ønske om en lille terrasse/altan ud for
lejlighederne, når der nu laves terrassedøre. Asger bringer
denne forespørgsel til Annemarie Opperman.

3

Nyt fra ledelsen

Vi er kommet godt fra start i den nye lederteam. Som ledelse
render vi stærkt, bla. i form af mange møder. Vi vil prioritere
et par dage inden sommerferien, hvor vi vil ligge strategi. Der
er stillinger opslået i Ørsted, bla. ergoterapeut, som kan
arbejde på tværs af området. Derudover fylder
implementeringen af det nye system FS111, samt
servicepakkernes indkøring igen i Nexus.
Uanmeldt tilsyn d. 13/5 på banesvinget og AC Auning. Der er
et stort arbejde nu i at indsamle det tilsynet har udbedt. Obs.
kort tidsfrist for respons, dette gives videre til tilsynet.

4

Endelig planlægning af

Der er styr på mad, motionsbanko mv. Spørgsmål omkring pris
for børn og spisningen. Børn imellem 3 og 12 er halv pris, over
12 år er fuldpris.
Valg og banko dato – d. 30 oktober. Skal der være en gæst?
Det tages med i husene, om de ønsker en gæst, og hvem det
evt. skal være.

sommerfest, og
planlægning af valg og
bankomøde.
5

Opfølgning på budget 2019,
herunder ferieture i 2019.

Der er fint styr på budget og økonomi. Ledelsen skal til budget
møde i morgen. Der er valgt ikke at genbesætte en stilling, og
der er derfor tilrettelagt en ny vagtplan som træder i kraft d.
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10/6, men vi har en god fornemmelse, og tager det roligt. Vi
håber på, at vi i god tid får udmelding ifht. budget 2020.
Der er generelt fokus på tilbud, og nytænke muligheder for
nye tilbud på tværs på socialområdet, og dækning af disse.
Der er ture og ferie hen over sommeren. Der er åbent i AC
ørsted i uge 29 og 30.
Dr. Ferieby, i maj måned, sommerhustur i uge 26, og tur til
København i uge 34. Derudover ture til Sølund, og endagsture i
uge 29 og 30.
Der ønskes mere tid til at træffe beslutningerne omkring
tilmelding af ture/ferier. Dette ønskes der fokus på til næste
år. Der ønskes også afklaring på mulighederne og
omstændighederne omkring tilkøb af ledsagelse til ferieture.
Fra beboerne kommer der ønske om, at der er mulighed for at
hvert sted får ”egne penge” som de selv kan lave ture og ferie
for.
6

Orientering og drøftelse af
sag om brandsikring af
Banesvinget 18 og 20.

7

Drøftelse og udarbejdelse af
høringssvar vedr. bruger og
pårørenderåd og
magtanvendelser, jf.
vedhæftede.

Næste møde:

Asger orienterer omkring processen ifht. brandsikring på
Banesvinget. Asger oplever at det har været svært at få
kontakt og komme til orde bla. overfor sekretariatschefen. Bla.
har han påtalt måden hvorpå der skulle stemmes om
brandsikringsløsningen i hus 18.
Der er nu blevet åbnet for at der kan laves 3 tilbud, et på en
væg, en glas væg, og en kombineret væg/glasvæg. Der er
fortsat ønske om at der bliver mulighed for at visuelt at se de
tilbud, inden borgerne skal vælge. Dette er stadig uvist.
Asger har også igen påtalt omstændighederne omkring at
udgiften pålægges borgerne, for disse udbedringer.
Asger har lavet udkast til høringssvar omkring
magtanvendelser, og påtaler det positive i at der på stedet
ikke har været nogen. Dette høringssvar er godkendt.
Asger har ligeledes lavet et udkast til høringssvar omkring
kommende struktur for bruger og pårørende råd, brugerråd,
pårørenderåd osv, som er fremlagt i voksen og plejeudvalg.
Asger opfordrer til at der kan gives input, spørgsmål mv. til
ham inden d. 23/5, da svaret skal være inde inden d. 27/5.
Annette fortæller, at vi som ledelse, ligeledes laver et
høringssvar ifht. denne sag.
Lena vil gerne at der fremover, er pårørende med i et
kommende råd. Lea fortæller at hus 18 har tre forslag, enten
den eksisterende model, eller et brugerråd, eller et råd som
måske er på tværs af flere bofællesskaber.
Onsdag d. 4/9 kl. 16.00.
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