Referat fra Bruger- og pårørendemøde ved Auning Botilbud den 14. november 2019.
Deltagere: Lena, Lea, Jesper, Mie, Bent, Asger og Bo.
Fraværende: Annette og Maria
Dagsorden:
Konstituering

Formand Asger
Næstformand Mie

Nyt fra beboerne

Fra nr. 20:
En medarbejder er sygemeldt
Der er besluttet juletur, biograftur og andre aktiviteter
Alle trives
Fra nr. 18:
Generel frustration over byggerod, der kunne ønskes mere hensyn fra
håndværkerne. Elevator virker ikke.
Der er i begge huse gløgg og æbleskiver den 26. november og julefrokost den
11. december 2019
Ønske om at aktiviteter på tværs af Socialområdet slås tidligere op

Nyt fra formanden

Det var en rigtig god valg og bankoaften med lækker mad og fin stemning.
Der var tale om genvalg på alle poster både i bruger- og pårørenderådet og i
festudvalget.

Nyt fra ledelsen

Vedr. gardiner, vil der blive en aften hvor man vælger gardiner til det
vinduesparti som bliver ombygget. Herefter bliver der taget mål, og med
efterfølgende opsætning.

Høringssvar vedr.
Bruger og pårørende
råd

Materialet er gennemgået, Asger laver udkast til høringssvar.
- Vi vil kæmpe for at beholde vores nuværende konstruktion af Brugerog pårørenderåd, da borgerne ønsker dette.
- At pårørenderåd oprettes med råd i hvert botilbud og ikke kun 1 råd pr.
aftaleenhed.
- At pårørenderådet består af leder + mindst 3 pårørende og ikke kun 1-2
pårørende, som forslået.
- At møder med Pleje- og voksenudvalget fastholdes.
Budgetopfølgning på budget 2019 er der pt. ingen problemer. Budgettet for
2020 er d.d. ikke på plads. Der vil dog komme en mindre besparelse, på det
samlede tilbud.

Opfølgning af Budget
2019
Feriemuligheder 2020

Der er ønske om flere dagsture, men også enkelte flerdagsture.
Der ønskes et feriekatalog for 2020 i begyndelsen af det nye år.

Brandsikring

Arbejdet med brandsikringen skulle starte i uge 44, men ser nu ud til at være
kommet godt i gang.
Nye terrassedøre i uge 48
Der er ønske om gelænder på begge sidder af trappen
Er der forespurgt om hvem der ønsker terrasser, opfølgning?

Næste møde

Torsdag den 23. januar 2020, kl. 16

