Ældrecenter Sydvestvej
Referat fra Bruger- og Pårørenderådsmøde
Mandag d. 9. december 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:

John Bach, Kirsten Eriksen i stedet.

Referent:

Lotte

Dagsorden

Uddybning/referat

1. Valg af ordstyrer

Birgitte

2. Godkendelse af
dagsorden og referat
fra sidst

Ok.

3. Orientering fra
køkkenet

Køkkenet er lige blevet færdige med at ernæringsberegne maden efter de nationale anbefalinger.
«Fuldkost» hedder nu «småtspisende».
Fra 2020 kan man, i stedet for det varme måltid som
gratinkost, få smørrebrød med gelékonsistens, og det
smager som det pålæg, der er på.
Julemenuen er and, flæskesteg og ris à la mande.
Nytårsmenuen er: tunmousse, laks m/rejer, tarteletter.
Nytårsdag: Kogt torsk m/sennepssauce.

4. Orientering fra
ledelsen

-

-

-

Lister går rundt, hvor beboere/pårørende kan
tilmelde sig/framelde juleaften, og det samme
gælder for nytårsaften. Der er et ekstra personale
på arbejde både jule- og nytårsaften.
Der spises 2 steder.
Der har været musik med Magnus Rossen i dag –
det var meget smukt.
Her i december vil der være ture til julelys,
julebanko, Lucia 13/12. Børn fra Engtoften
kommer på onsdag og synger julesange.
D. 22/12 er der juletræsfest med ca. 70 tilmeldte
med gløgg og æbleskiver. Torsten spiller.

-

-

-

SVV har været ramt af en del tyveri for et par
måneder siden. Nu er kælderdøren blevet låst, så
personalet skal bruge chip for at komme ind og
ud. Hoveddøren bliver også lavet om til chip. Der
udleveres 3 chips pr. bolig.
2 pårørende har foreslået chip til Glostrup
Boligselskab til boligerne. Dette vil blive drøftet på
et beboermøde.
Mette sygeplejerske er gået på barsel, og Mille
gøre det snart. Vi er ved at finde en barselsvikar.
Alle stillinger er besat pt.
Kvalitetsstandarderne er blevet mere
brugervenlige.
Ombygningen bliver ikke til noget. Pengene er
blevet fjerne i forb. m. besparelserne. Der er
kommet 200.000 kr. til lidt ændringer i stedet.
Birgitte har bedt om en pris på at få fjernet
trapperne i spisestuerne.

5. Orientering fra
Seniorrådet

Seniorrådet har lavet høringssvar til
Kvalitetsstandarderne.

6. Første møde i 2020

2. marts 2020 kl. 14.30 – 16.00 i Aktivitetslokalet i
stueetagen.

7. Eventuelt

Intet.

