Dagsorden til Bruger- pårørenderådsmøde
Den 11. juni 2018 kl. 14.30-16.00 i Aktivitetslokalet i stueetagen

Medlemmer:

Henrik Hoffmann (beboer bolig 16), John Hansen (beboer bolig 32), Birgit
Ferdrup (beboer bolig 43), Ellen Margrethe (pårørende bolig 32), Bjarne
Sørensen (pårørende bolig 11), John Bach (repræsentant for seniorråd), Birgitte
Dehn (centerleder), Anette Elsberg (Ledene økonoma)

Fraværende:

John Hansen, Ellen Margrethe, Birgith Ferndrup,

Referent:

Anne-Mette

Trådt ud

Bjarne Sørensen (pårørende bolig 11)

Dagsorden

Uddybning/referat

1. Valg af ordstyrer

Birgitte Dehn

2. Godkendelse af
dagsorden og referat
fra sidst

Godkendt

3. Orientering fra
køkkenet

Varm aftensmad:
Bliver ikke til noget, da beregninger har vist at det vil
blive for dyr en løsning.
Der er indhentet erfaringer fra andre omegnskommuner.
Erfaringerne viser, at de kommuner som er overgået til
varm aftensmad er begyndt at ændrer tilbage til varm
mad om middagen igen. Demente er for trætte og spiser
derfor for lidt mad aftensmad.
Nye piger i køkkenet
Heidi og Vibeke er nye i køkkenet på Ældrecenter
Sydvestvej – de arbejder nu på tvævs af køkkenerne på
Ældrecenter Hvissinge og Sydvestvej.
De er begge rigtig glade for den nye løsning.
Smør selv – aftensmad
Nyt tiltag som starter onsdag den 13. juni.
Det giver beboerne flere muligheder for at bestemme
hvad de gerne vil have på deres rugbrød om aftenen.

Flere lune retter
Da der ikke kommer varm aftensmad vil der komme flere
lune retter – lørdag, søndag og måske også en lunret
midt på ugen.
4. Orientering fra
ledelsen

Tilsyn:
Terrasserne/haverne
Personalet og beboerne er gået i gang med at lave
forskellige haver på de 2 terrasser
-

På den østvendte bliver der plantet blomster
På den vestvendte bliver der plantet urter, frugter
og bær

Der er gjort et rigtigt stort stykke arbejde fra
medarbejderne og beboerne
Rich-Shaw cykel
Der blev i december 2017 indkøbt en Rich-Shaw cykel til
Ældrecenter Sydvestvej. Der er komme en ny frivillig
(Kurt), som cykler 2 gang om ugen med beboerne
Frivilligforening
Værdighedspuljen er der bevilget penge til frivillige, men
da der ikke er en frivillighedsforening er det Birgitte
Dehn som administrerer puljen.
Der er lige nu planlagt 2 ture til Andelslandsbyen den 20.
juni og 27. juni
Derudover går pengene til:
-

Forsøde tilværelsen fx vin, chips osv.
Aktivitetsmaterialer – spil bowling,
Musik til musikcafe
Kørsel
Chips, vin og lignende til arrangementer

Ombygning
Der har længe været et stort ønske om en ombygning på
etagerne som kan give mere dagligstue til beboerne og
mere plads i spisestuen så fællesskabet kan styrkes og
faciliteter til personalet så de kan lave samme udvikling
fagligt som de andre centre.

Der er lavet en politisk sag, da denne ombygning er
budgetteret til 4,6 mio.
Der er desuden lavet et alternativt forslag hvor der
inddrages 2 boliger til personalet, for at overholde den
nye persondatalovgivning der trådte i kraft den 25. maj
2018

Økonomi:
Der er lige nu en anstrængt økonomi på Ældreområdet
og der arbejdes lige nu med at kigge på løsninger.
Nye medlemmer til Bruger- pårørende rådene
Medlem Bjarne Sørensen er udtrådt af rådet og der
mangler derfor nye medlemmer – både pårørende og
beboere
Der vil til næste møde blive afklaret, om der skal holdes
valg til efteråret.
Praktikanter:
Vi har lige nu flere som er i praktik lige nu – de går
sammen med Penny og laver aktiviteter med beboerne
Praktikanterne kommer fra Jobcenteret og
Produktionsskolen i Albertslund.

Sommerfest den 7. september fra kl. 12-15
Der er bestilt cirkus som underholdning med en
forestilling på ca. 30 min hvor der kommer heste og
hunde og en enkelt papegøje.
5. Eventuelt

Tilsyn:
Næste møde behandles Tilsynsrapporten for Ældrecenter
Sydvestvej
Resultat af det tilsyn: Meget tilfredsstillende.
Næsthøjeste result.
Hyret ekstern firma – BDO. Erstatter det kommunale
tilsyn.
Ny værdighedspolitik – borgernes indflydelse

Birgitte skal sammen med flere ledere på ældreområdet i
samarbejde med Seniorrådet og udvalgsformand Lars
Thomsen udarbejde indput til Værdighedspolitikken som
skal gælde for de næste år.
Birgitte glæder sig til samarbejdet og den færdige politik.

