Referat til Bruger- pårørenderådsmøde
Den 21. november 2016 kl. 14:30-16 i mødelokalet i stueetagen

Medlemmer:

Henrik Hoffmann (beboer bolig 16), John Hansen (beboer bolig 32),
Birgit Ferdrup (beboer bolig 43), Steen Hansen (pårørende til bolig
15), Ellen Magrethe (pårørende bolig 32), Per Nilsson (repræsentant
for seniorråd), Birgitte Dehn (afdelings leder), Annette Elsberg
(Ledene Økonoma)

Fraværende:

Jeanette Holbech (pårørende til bolig 24)

Referent:

Nia Dahlin (administrativ medarbejder)

Dagsorden

Uddybning

1. Valg af ordstyrer



Nia

2. Godkendelse af
dagsorden og referat
fra sidst



Birgitte har haft møde med vaskeriet på
Ældrecenter Hvissinge, ang. Tøjvasken. Og talt
med personalet på afdelingen om at de skal huske
at mærke tøjet inden det bliver sendt til vask.

3. Orientering fra
køkkenet



Annette Elsberg er ny ledene økonoma i køkkenet
på Ældrecenter Hvissinge pr. d. 1/8 2016. Annette
har været ansat i køkkenet i 16 år.
Beboerne på Ældrecenter Hvissinge og
Ældrecenter Sydvestvej får det samme mad
selvom vores køkken på Sydvestvej er et
modtager køkken, her på Sydvestvej får vi dog
frisk skrællet kartofler.
Køkkenet er i gang med et stort projekt af nærings
beregning af alt mad. Maden får mere næring og
kommer til at se mere delikat ud til de beboere der
næsten ikke kan tygge maden.
Der er frist d. 9. december til maden i Julen. Det
er tradionen tro and og flæskesteg.
Til nytår er der fiskefad, ostebord og krænsekage.
For halvandet år siden er det besluttet at der skal
være en frist på 7 dage på afmeldingen af maden.
Lederne vil gerne gå videre med det og høre om
det kan sættes ned til mindre dage.
Ved beboernes fødselsdag får de valget mellem
lagkage, kringle eller boller og varm kakao.
De fyldige supper har køkkenet valgt at rykke til
aftenmaden i stedet for at det høre med til
middagsmaden som biret.












4. Orientering fra
ledelsen



Bruger undersøgelsen er færdig, men vi har ikke
fået resultatet endnu.










5. Eventuelt







Kommunerne har fået velfærds milliard. 100.000
kr. I år og 100.000 til næste år her på Sydvestvej.
Så der er indkøbt nye møbler i huset og nyt
porcelæn.
Der er ved at blive indhentet tilbud på nyt
nødkaldsanlæg. Så der vil blive søgt penge til i
2018.
Sydvestvej fik 13.000 kr. Til underholdning så vi
har allerede haft besøg af John Mathiesen. Også
kommer kælderdouen og underholder 2 gange her
i 2016. Der kommer også et herrekor og
underholder til julefrokosten.
Der er ansat en ny aktivitetsmedarbejder, det er
Penny som har været ansat i plejen. Penny tager
også sin hund med, som er vores nye besøgshund.
Anni Sønderup er ansat som ny demenskonsulent i
Glostrup Kommune. Der bliver også ansat en
demens koordinator.
D. 14. december kommer der Lucia, med børn fra
Solvangsbørnehaven.
Hver 2. anden weekend bliver der serveret gløgg
og æbleskiver.
Der er også julegudstjenste i aktivitetscenteret
Alle begivenheder for december bliver hængt op
og lagt i boligerne.
P-skiven skal stadig stilles og der skal p-tilladelse i
forruden.

