Bruger-Pårørenderådsmøde
Alle mødt

Data om mødet
Dato: 4. februar 2014
Tid: kl. 17-19
Sted: Festsalen Dybenskærhave

Dagsorden:

Delmål:

1. Præsentation af nyvalgte
beboerrepræsentanter

Nye beboerrepræsentanter: Missiella Lenander bolig 0.22,
Kjellaug Hansen bolig 2.21 og Knud Jørgensen bolig 1.14
blev præsenteret.

2. Godkendelse af referat

Referatet godkendtes med følgende tilføjelser: Husk altid
næste mødedato på referatet.
Husk at referatet skal med på hjemmesiden.

3. Orientering fra
næstformanden

Økonomi: Rigtig fin, med et acceptabelt overskud. Målet
er, at regnskabet går i nul.
Der arbejdes på en ny affaldsordning med en skakt med
sug. Skraldedøren bør holdes lukket pga. lugten.
Overdækning af altanen på 2. sal bliver med farvet glas og
der opsættes markiser.
Ordningen med Langhusenes brug af festsalen blev vendt.
Bruger-pårørende rådet godkendte fortsættelse af
ordningen.
Arbejdstilsynet har været på uanmeldt besøg – det fysiske
miljø var ok – det psykiske arb.møljø på 2. sal arbejdes
der ihærdigt med. Vi har en konsulent, som arbejder med
2. sals medarbejdere. Det fungerer rigtig godt.
2. sal mangler en afd.leder. Ny leder ansættes formentlig
pr. 1.5. Vi har tre stillingsopslag ude lige nu: afd.leder,
ansvarshavende nattevagt og barselsvikar for aftenvagt.
Evaluering af kontraktmål 2013
1. At hele huset er en sikker og sund arbejdsplads.
Dette arbejdes der forsat med på flere forskellige fronter,
fx:
Medicinhåndtering, Arbejdspladsvurderinger, også i
boligerne, sikkerhedsrunde én gang om året, ved
forstander og arbejdsmiljøørepræsentant.
2. Lev/bo.
Små og store aktiviteter, farvelkasser, litteraturgruppe
m.m.
3. Implementering af kosthåndbogen.
Vi må konstatere, at Kosthåndbogen først og fremmest er
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et redskab for kommunens diætister, men vi arbejder
meget bevidst med kost og ernæring i hverdagen.
Kontraktmål for 2014:
1. Den gode indflytning
2. IT og unge på Plejehjem (se nedenfor)
3. Arbejdsmiljø på 2. sal
Stormskaderne er udbedret. Taget blafrede pga. ”Bodil”,
som også tog pavillonen og den store gynge.
Fokusgruppeinterview sat på pause, pga. meget få
tilmeldinger.
Vi har sammen med Ungdomsskolen et projekt om: ”Unge
på plejehjem”, evt. med et indhold om IT. Holdet af unge
på plejehjem kører over 10 mandag og starter den 24. 2.
2014.
4. Evt.

Ønsker fra Bruger- Pårørenderådet:
Der blev foreslået en mand/konedag med spisning én aften
om måneden. Vi vil gerne afprøve forslaget.
DHP’s gamle navneskilte ved beskyttet bolig skal pilles af.
Luft i kørestolene: personalet sørger for det ved behov.
Vi mangler et sted at opbevare og oplade el-scootere. Vi
har et ønske om at overdække til el-scootere ved
cykelstativerne, som behandles af AAB.
Regning for fodterapi kan sendes til kommunen. Vi
forsøger at få en fodterapeut mere i huset, med
ydernummer, så der kan opnås tilskud fra sygesikringen.
Pumper kan evt. indkøbes til hver etage. Vores kompressor
kan sættes i den nye garage.
Forholdene for kørestolsbrugere omkring på de
udendørsarealer skal forbedres, AAB er i gang.
Parkeringspladsen bliver i et vist omfang, og stort set kun i
ydertimer og weekender, brugt af Langhusenes
beboere/gæster. Omfanget er ok for os, så vi går ikke
yderligere ind i det.
Dybenskærhaves venner:
Vi vil fra plejecentrets side rigtig gerne have foreningen i
gang. Vi skriver et brev til de pårørende desangående.

Næste møde er den 6. maj 2014 kl. 17.00

Side 2 af 3

Side 3 af 3

