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

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

Referent: Maria
Dato: 3. september 2019

Fraværende: Tina N.

Varighed: 16-17.30

Dagsordenspunkt:

Referat:

1

Nyt fra borgere

Jesper har input og spørgsmål ifht. mad fra Ørsted tirsdag og
onsdag. (Dette kommer i punktet nedenfor.)
Lea fortæller at der i hus 18, er valgt Lea til bruger og
pårørenderåd, og Christian er valgt til festudvalg.
Jesper er valgt til bruger og pårørenderåd i hus 20.
Lena – rigtig god tur til København, medarbejderne ”har
virkelig fortjent deres løn. ” Sådan en tur vil vi gerne igen, også
endags turene.

2

Nyt fra formand

Asger roser sommerfest arrangementet, og sender en tak til
personalet.
Asger fortæller om dialogmødet med Lars Møller og voksen og
plejeudvalget som han har deltaget i d. 17. Juni. Han afventer
et referat fra mødet fra socialchefen. Der er bla. drøftet
regnskab 2019, feriepulje 2020 og processen omkring
kommende BP råd.

3

Nyt fra ledelsen

Annette fortæller baggrunden for ordning med mad fra Ørsted
tirsdag og onsdag. Den primære udløser var en klage om flere
dage med rugbrød. Baggrunden er ligeledes ud fra et ønske fra
personalet, som grundet udfordringer ar været færre hen over
sommeren. Udmeldingen har været uheldig, da en beboer
nåede at fortælle om det inden personalet fik mulighed for at
melde det ud officielt til alle. Der følges op, og ændres tilbage
ifht. madlavning omkring 1. Oktober, da der håbes på
genansættelse af personale.
Der er gang i ansættelser på tværs af området, både i sidste og
denne uge.
Der er besluttet i LMU at der som udgangspunkt ses på
midlertidige ansættelser, og ligeledes ses der en ændring i
ferieafvikling, for at organisationen ikke bliver sårbar.
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Der er to medarbejdere afsted på neuropædagogisk
uddannelse, og i starten af 2020, skal en medarbejder afsted
på seksualvejleder uddannelse.
4

Planlægning af valg og
bankomøde, samt
evaluering af sommerfest.

30. oktober kl. 17.30- 20/20.30– forslag til mad, samme som
sidst med smørrebrød. Mie sørger for bestilling og at
medbringe smørrebrød. Lea, Lena og Jesper tager med i
husene ifht. opråber og evt. Underholdning/musik.
Maria laver indbydelse og sender ud ca. en måned før dagen.
Evaluering af sommerfesten. En god dag, god tilslutning, god
stemning. Og rigtig god opbakning til aftenen.

5

Orientering og drøftelse af
fritidstilbud.

6

Orientering om budget
2020, evaluering af
ferieture 2019, samt
drøftelse f ønsker til
ferieture mm. I 2020.

Annette fortæller om opstart af en arbejdsgruppe som bla.
arbejder på fritidstilbud, også i lokalsamfundet. Derudover har
vi søgt personer/ildsjæle som kan se på bredere tilbud over
hele området. Fx teater mv.
Der er bla. aftalt at fortsætte samarbejdet med den lokale
teater forening, samt den medarbejder som havde
teaterprojekt i Ørsted i sommer.
Her vil komme lidt brugerbetaling i de nye tilbud.
Der forventes først budget hen i Oktober, grundet
folketingsvalg. Herefter skal kommunerne vedtage budgetter
for de konkrete områder. Omkring start november forventes
budget vedtaget.
Positiv respons fra beboerne omkring endagsture, København
og dronningens ferieby.
Planlægningen for feriepuljen 2020, vil blive et udvalg med
personale og beboere.
Lena spørger til om der er afgjort hvorvidt man som beboer
må tilkøbe sig personale. Dette undersøger Bo og vender
tilbage med.
Beboerne tager punktet med på kommende husmøde, hvor
der indgives ønsker til kommende ferieture i 2020.

7

Orientering og drøftelse af
brandsikring mm. Efter
afdelingsbestyrelsesmøde
d. 3. september 2019.

Asger fortæller kort om de to afdelingsbestyrelses møder i
dag. Og gentager at processen har været kritisabel.
Der foregik en god og ordentlig afstemning af brandsikring af
trappen i hus 18, hvor der er valgt en kombineret løsning.
Denne løsning er stemt med 7 for og 1 imod.
Der har været fokus på processen for at støtte op om
beboerne ifht at de kunne træffe beslutning på oplyst
grundlag.
Der er ligeledes mulighed for at få egen betalt terrasse
udenfor lejlighederne i stueplan, ved siden af terrassedøren.
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Næste møde:

Bo sender plan for budgetplanlægning til Asger og Annette så
snart han har den. Herefter planlægger Annette og Asger
kommende møde.
Jesper ønsker at mødet bliver kl. 16.30
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