Referat til Bruger- pårørenderådsmøde
Mandag d. 21. august 2017 kl. 14:30-16 i mødelokalet i stueetagen

Medlemmer:

John Hansen (beboer bolig 32), Birgit Ferdrup (beboer bolig 43),
Jeanette Holbech (pårørende til bolig 24), Ellen Magrethe (pårørende
bolig 32), Bjarne Sørensen (pårørende bolig 11),

John Bach

(repræsentant for seniorråd), Birgitte Dehn (centerleder), Anette
Elsberg (Ledene økonoma)
Fraværende:

Henrik Hoffmann (beboer bolig 16),

Referent:

Nia Dahlin (administrativ medarbejder)

Dagsorden

Uddybning

1. Valg af ordstyrer



Nia Dahlin

2. Godkendelse af
dagsorden og referat
fra sidst





Træningscykelen er ikke kommet endnu.
Penge til nyt køkken på afdeling er bevilliget.
Der er ikke kommet så mange ønsker til
aftensmad på Sydvestvej.

3. Orientering fra
køkkenet



Anette Elsberg er pr. 1. juli blevet ledene økonoma
på Ældrecenter Hvissinge.
Alt maden som køkkenet servere er blevet
ernæringsberegnet.
Der er ønske om at der bliver serveret varm
aftensmad. Køkkenet vil gerne have
tilbagemeldiger fra beboere om de ønsker den
varme mad til frokost eller aftensmad. Erfaringen
viser at når man spiser varm aftens mad så sover
man bedere.
Bruger- pårørenderådet giver opbarkning til varm
aftensmad.





4. Orientering fra
ledelsen








Hele sommeren har vi fået brød op fra køkkenet
som skal varmes i ovne på afdelingen så det
dufter ud på afdeling.
Vi har fået bevilliget 100.000 kr. Til renovering af
køkkenerne på afdelingerne, så der kommer nye
hæve- sænkeborde. Induktionskomfur, køleskabe
og fryseskabe og potter og pander.
Terresserne er blevet brugt rigtig meget denne
sommer.
Blomster bedene på terresserne skal have nye
blomster, med nedlagt slager til at vande, så det
er nemt at holde.
Birgitte har et lille ønske om at søge penge fra
Nordea forden om penge til at lave en Vinterhave.













5. Eventuelt



Hullerne mellem 1. og 2. sal og 3. og 4. sal har vi
søgt penge fra Budget 2018 til at få lukket så der
kommer større fælles stue og lukket rum til
personale kontore.
Siden vi sidst vi en sur smiley på køkkener på
etagerne, vi har nu fået glad smiley igen og vi har
fet rettet op på kritikken.
Nogle af beboere har været en tur i Zoo, dette var
en stor succes. Og der bliver arrageret en tur igen
i september/oktober.
Vi har haft brandsyn, alt er i orden. Der var en
reol på 4. sal der skulle fjernes. Og denne har vi
nu fjernet.
Vi har også haft kommunalt tilsyn, det eneste
påbud vi har fået er: Alle beboere skal tage stilling
til om de ønsker genoplivning.
Næsten tilsyn bliver arbejdstilsynet.
I torsdag var der eftermiddags musik
underholdning.
I slutningen af september bliver der arrangeret
erindringsdans på Glostrup Torv.
Klippekorts ordningen er i fuld gang, og det går
rigtig godt. Klippene bliver blandt andet brugt til
ture på cafe og reastau. En gå tur i det fri alene
med en personale. Neglene bliver ordnet.
Vi får også besøg af tre besøgs hunde fra Tryk
fonden.
Nia går på barsel fra november. Og der kommer
en ny referant.

