Ældrecenter Sydvestvej
Referat fra Bruger- og Pårørenderådsmøde
Mandag d. 4. marts 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/Inge Lindstrøm (repræsentant for
seniorråd), Birgitte Dehn (centerleder), Anette Elsberg (Ledene økonoma)

Fraværende:
Referent:

Lotte

Dagsorden

Uddybning/referat

1. Valg af ordstyrer

Ellen Margrethe

2. Godkendelse af
dagsorden og referat
fra sidst

Der var ros for afholdelse af julefrokost, juleaften og
nytårsaften.

3. Orientering fra
køkkenet

Julefrokosten i år vil blive afholdt på hver etage som i
2018.
•

•

•

4. Orientering fra
ledelsen

•

•

Der bliver lavet hjemmelavet is med forskellige
smage. Agnethe skal give besked til Birgitte, om
hvilken smag hun ikke bryder sig om.
Projekt «Maden tætter på beboerne», udført af
ernæringsassistent Jeanette Thorsen, kommer til
Sydvestvej fra d. 18/3-19. Jeanette vil komme
rundt i huset og se, hvordan maden og
madsituationen foregår og se på, om der er noget,
som skal gøres anderledes.
D. 15/6-19 – Valdemarsdag - er det 800 år siden,
at Dannebrog faldt ned fra himlen, og det fejres
med nye kartofler, snaps og lagkager, lavet som
Dannebrog.
Der bliver afholdt påskefrokost torsdag d. 11/42019, og den holdes i Aktivitetscentret med musik
og dans.
Udover det, som står i Aktivitetsplanen, vil der
blive holds mindre arrangementer så som:
grillfest, bowling, sangeftermiddage. Disse
arrangementer er ikke planlagt, så datoer vil
komme efter påskefrokosten.

•

Penny er syg i øjeblikket, så der er ikke så mange
aktiviteter i dagligdagen.

Hanne har stadig banko og Bente er tilbage fra
genoptræning.
•

•
•
•

•

5. Møder 2019

Fra Trygfonden får vi besøg af en med 2 hunde.
Der vil blive arrangeret en dag, hvor der vil blive
vist agility på terrassen.
Der er kommet én mere til Rick-shaw cyklen, så
nu har vi 2 frivillige, som cykler.
Vi har fået en træningscykel mere, så nu har vi 2
træningscykler.
Ombygning af Sydvestvej startes op i år.
Trapperne fjernes, og der lukkes af på etagerne.
Det giver mulighed for dagligstue og
personalerum. Der vil blive inviteret nogle fra B&P
til at deltage i byggegruppen.
Molly Hall er ældrecenterlæge på Sydvestvej, men
der er stadig frit lægevalg, hvis man vil beholde
sin egen læge. Hvis der skal ske ændring i
medicineringen, kontakter ældrecentret beboerens
egen læge, som gennemgår medicinen.

Mandage kl. 14.30 – 16.00 i Aktivitetslokalet i
stueetagen.
3. juni + 16. september + 9. december

6. Eventuelt
- Nye medlemmer til
rådet

Velkommen til Agnethe Ratleff og Leif Hansen.
Leif efterspurgte billeder og navne på ansatte. Birgitte
sørger for, at billederne med navne bliver opdateret.
Der er en del nye ansigter, da ansættelse af afløsere til
sommeren er begyndt, og disse er i introduktion.
Ellen Margrethe efterlyste en blomst til John på hans
fødselsdag. Der er sket en fejl, for vi får stadig blomster
til beboernes fødselsdage.
John Bach og Ellen Margrethe vil gerne hjælpe til ved
arrangementer.

Nyt fra Seniorrådet:
•
•

•

Pr. 1/3-19 skal man ikke betale for ophold på
Midlertidige Pladser
Der er kommet en Høremanual fra Høreforeningen
i Taastrup. Birgitte bestiller nogle eksemplarer til
ældrecentret.
Sognebladet deles ikke ud mere, men kan hentes
fx på biblioteket og i borgerservice.

