Ældrecenter Sydvestvej
Referat fra Bruger- og Pårørenderådsmøde
Mandag d. 16. september 2019 kl. 14.30-16.00
i Aktivitetslokalet i stueetagen

Medlemmer:

Henrik Hoffmann (beboer bolig 16), John Hansen (beboer bolig 32), Agnethe
Ratleff (beboer bolig 42), Ellen Margrethe Krabbe (pårørende bolig 32), Leif
Hansen (pårørende bolig 15), John Bach (Seniorrådet), Birgitte Dehn
(centerleder), Anette Elsberg (Ledende økonoma)

Fraværende:

Annette (Heidi istedet)

Referent:

Lotte

Dagsorden

Uddybning/referat

1. Valg af ordstyrer

Birgitte

2. Godkendelse af
dagsorden og referat
fra sidst

Ok.

3. Orientering fra
køkkenet

Ingen bemærkninger til referat fra sidste møde.
-

Projekt «Maden tættere på beboerne» er stoppet
pr. 31/8-2019. Der arbejdes dog stadig på
videreudvikling af dette.

Jeanette Thorsen, som stod for projektet, har nu
fået en fast stilling på Ældrecenter Dalvangen, som
aktivitetsmedarbejder, så hun er stadig hos
ældrecentrene.
-

-

-

-

Om onsdagen serveres der nu pålægsfade til
smørrebrød i stedet for lunt. Dette var et ønske fra
beboerne.
Der kommer friske grøntsager op på afdelingerne
først på ugen, og så skal personalet melde tilbage
til køkkenet, hvis der ønskes flere.
Der er ikke frisk frugt, det skal
beboerne/pårørende selv sørge for. Frugt kan
bestilles gennem køkkenet, men beboeren skal
selv betale. Der kan dog være frisk frugt nogle
dage som dessert.
«Vild med dans»-kurvene er startet op i fredags d.
13/9-2019. De er til hygge samtidig med, at man i

fællesskab ser «Vild med dans».
4. Orientering fra
ledelsen

Evaluering på sommeren:
-

2 ture til den Blå Planet
2 grill-aftner m/musik (Guitar Kaj)
Terrasserne er blevet ordnet, så de ikke er glatte,
og dette gøres igen til foråret. Frugttræerne
plantes over i større krukker.

Arrangementer resten af året:
Ikke planlagt noget stort, da ingen ved, hvornår
ombygningen begyndes, men der bliver arrangeret noget
i forbindelse med:
-

-

Halloween
I december - Den 22/12-19 kl. 15 er der
arrangeret julehygge med juletræ, gløgg og
æbleskiver. Også med pårørende (selv betale)
(maks. 3-4 stk. pr. beboer). Opslag kommer. Der
er plads til ca. 75 personer.
Lucia, julebanko, nytårsbanko
Musikcafé
Gudstjeneste

Alle ledige stillinger er blevet besat.
Birgitte skal til møde vedr. ombygningen d. 17/9-19.
Desværre har der været en del tyverier på ældrecentret,
også hos beboere, hvor boligerne var aflåste.
Alle tyverier er meldt til politiet.
Birgitte har haft besøg af sikkerhedsrådgiver Kim Nissen
fra Glostrup Ejendomme, og de har gennemgået ”hele
huset”.
-

-

Når man ringer på ved hoveddøren, går kaldet til
personalet og ikke direkte til beboernes boliger.
Personalet må ikke gå ud gennem kælderen
Nøgler til hoveddøren bliver skiftet ud med
brikker. Brikkerne kan man følge, så man kan se,
hvem der har brugt en brik sidst
Aktivitetscentret skal bruge deres egen indgang
Boksene i boligerne må ikke bruges. Birgitte søger
om penge til indkøb af nye bokse med individuelle
koder. Der opfordres til, at beboerne ikke har

-

værdier i boligerne
Personalet har adgang til alle boliger, også med
brikker.

5. Orientering fra
Seniorrådet

Der er skrevet til kommunen vedr. tilsynsrapporterne, at
de er taget til efterretning. Der er ros til både ledelse og
medarbejdere.

6. Bruger Tilfredsheds
Undersøgelsen

Bruger- og Pårørenderådet tog undersøgelsen til
efterretning.

7. Evt.

Intet.

8. Næste møde

Mandag d. 9/12-2019 kl. 14.30 – 16.00

