Referat fra Bruger- pårørenderådsmøde
Den 10. december 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), John
Bach/Inge Lindstrøm (il@glostrupbio.dk) (repræsentant for seniorråd), Birgitte
Dehn (centerleder), Anette Elsberg (Ledene økonoma)

Fraværende:

John Bach, Henrik Hoffmann, Birgit Ferndrup,

Referent:

Anne-Mette Petersen
Dagsorden

Uddybning/referat

1. Valg af ordstyrer

Birgitte Dehn

2. Godkendelse af dagsorden
og referat fra sidst

Godkendt

3. Orientering fra køkkenet

Menuen i december
Julefrokost den 14. december:
-

Stegte sild
Karry sild
Fiskefilet
Laksefad
Ribbensteg
Frikadeller
Samt ris à la mande

Juleaften:
And, flæskesteg og ris à la mande med mandelgave.
Nytårsaften:
Tunfiskemmousse, laksefad, tarteletter med høns i asparges, ostefad
og frugt
Senere kommer der bobbelvand, kransekage og chips.
Nyt tiltag - Mad fra bunden:
Arbejder med at lave flere desserter fra bunden
Vi har bla. prøvet at lave hjemmelavet is.

Maden tættere på borgerne:
Projektmedarbejder ansat pr. 1/9-2018. Hun kommer på Sydvestvej i
det nye år.
4. Orientering fra ledelsen

Nye køkkenskabe:
-

Vi har i dag modtaget 2 nye køkkenskabe, som bliver sat op de
næste dage. De skal erstatte de nuværende skabe og
rullevogne. Det tunge porcelæn ødelagde hylderne.
Pengene er bevilget af Glostrup Boligselskab
og gør, at vi nu får meget mere køkkenplads.

Nyt omsorgssystem CURA:
-

Det nye omsorgssystem er nu kommet godt fra start. Beboere
og pårørende vil nu opleve, at medarbejderne har tablets med
rundt i boligerne.
De nye tablets gør, at medarbejderne kan dokumentere og
søge relevant information, mens de er hos beboeren.

Julelys på terrasserne
-

Aftenvagterne har pyntet op på vores terrasser, så de nu
skaber lys og hygge om aftenen.
Der er sat lyskæder og lysende fugle på træerne.

Værdighedspuljen – Juletur med Vangsgaard
-

Der er bevilget penge fra Værdighedspuljen til frivillige.
Ældrecenter Sydvestvej har ikke en frivilligforening, og derfor
planlægger centerleder Birgitte aktiviteter i samarbejde med
personalet og beboerne. Der er arrangeret 2 busture til
København for at se julebelysningen.
Beboerne glæder sig til en rigtig hyggelig tur, og vi oplever at
chaufførerne er rigtig gode til at finde de veje, hvor der er
ekstra meget pynt på husene.

Musikcafeen med Marlene
-

Der var i sidste uge musikcafeen med Marlene.

Roskildesyge
Ældrecenter Sydvestvej har heldigvis ikke været ramt, men begge de 2
andre ældrecentre har været ramt, og vi har derfor været særligt
opmærksomme på ikke at bringe smitten til Sydvestvej.

Julefrokost på afdelingerne
Julefrokosten i år bliver holdt på afdelingerne i stedet for det store
lokale i Aktivitetscentret. Der vil udover lækker mad komme besøg af
julemanden med gaver til alle vores beboere.
Der bliver ca. 20 beboere + pårørende til begge frokoster på hver
afdeling.
5. Mødedatoer for 2019
Ny referent – Lotte Jensen

Samme tidspunkt og dag.
Næste møde bliver d. 4. marts 2019, og mødedatoerne for resten af
2019 aftales på dette møde.
Lotte Jensen bliver fra 2019 ny referent.
Lotte er administrativ medarbejder og arbejder til dagligt på
Ældrecenter Hvissinge.
Lotte glæder sig til at møde jer alle i 2019.

6. Året der gik.

Vi har i år holdt påskefrokost, sommerfest og julefrokst.
Der har derudover været 3 x Musikcafé samt 2 ture til Andelslandsbyen
Nyvang.
Vi har også haft stor glæde af klippekortsordningen, som er brugt
flittigt. Klippekortsordningen er fra 2019 blevet en permanent ordning,
hvilket vi alle er meget glade for.
Aktiviteter hver uge:
-

Træning
Erindringsdans
Gymnastik
Massage og neglebar

Individuelle ture ud af huset, banko hver uge samt jule- og nytårsbanko
Der er i 2018 lavet nyt aktivitetslokale i stuen, som bruges til bla.
spisning og hygge med beboerne.

Det har været en dejlig varm sommer, som alle har nydt. Vi udnyttede
vejret og flyttede gymnastikken udenfor med is og bajler til
vandgymnastik.
Terrasserne:
Der er plantet roser m.m på den ene, og frugttræer, jordbær m.m. på
den anden.
Grønne vægge:
Væggene på gangene på alle etager er blevet malet, hvoraf én er blevet
malet grøn. Vi starter i næste uge med at hænge billeder samt tavler
med nyheder.
Besøg
Statsminister Lars Løkke Rasmussen samt Ældreministeren Thyra Frank
har i årets løb kigget forbi Ældrecenter Sydvestvej.
Ved begge besøg fik de en rundvisning på etagerne samt i
Aktivitetscentret.
Tilsyn i årets løb:
-

BDO – kommunalt tilsyn
Styrelsen for patientsikkerhed
Brandtilsyn
Arbejdstilsynet
og sidst, men ikke mindst var fødevarekontrollen forbi.

Bevilget penge fra Kommunal Bestyrelsen:
Kommunal Bestyrelsen har bevilget penge til ombygning af etagerne,
hvor trappen bliver fjernet, så der bliver dagligstue samt personalerum.
7. Eventuelt
- Nye medlemmer til rådet

Der skal være valg af nye medlemmer d. 21. januar 2019.
Der skal vælges både pårørende og beboere til rådet.
Der kan være 2-4 beboere og 2-4 pårørende i rådet.
Nuværenede medlemmer bedes give besked til Birgitte Dehn eller
Lotte Jensen (lotte.jensen@glostrup.dk), om de ønsker at fortsætte.
Der vil blive lavet opslag, som kommer ud med referatet.

