Referat af Beboer- og Pårørenderådsmøde den 18. maj 2017
Deltager ved mødet:
Pårørende: Finn Hjalsted(Formand), Dorte Dress(Næstformand)
Beboere: Alice Helm, Henni Krogh-Hansen, Grethe Østergaard
Medarbejdere: Forstander Marianne Løvdahl, Afd. Sygeplejerske Pernille Sandholm,
Afd. Sygeplejerske Mia Bloch
Frivillige: Karin Hansen
Seniorrådet: Sonja Minor Hansen
Afbud: Birthe Pedersen(pårørende), Torben Østergaard(pårørende)
Referent: Jeanette Burkal, Liselotte Hansen (administrativ medarbejder)
Dagsorden for mødet:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Velkomst ved fungerende Formand Finn Hjalsted
Kommentarer og godkendelse af referat fra ordinært møde den 16.marts 2017. (Bilag 1)
Orientering fra beboere
Orientering fra ledelse/medarbejdere
a. Personaleoversigt
b. Klippekortsordningen (bilag 2 pjecen)
c. Forbedrede dialogmøde med kommunen (tidl. anmeldt tilsyn) (bilag 3)
Orientering fra pårørende
Orientering fra repræsentant fra Seniorrådet
Orientering fra de frivillige
Eventuelt

Ad. 1.
Formand Finn Hjalsted indledte mødet og bød alle velkommen. Herefter fulgte en
præsentationsrunde.
Ad. 2.
Referatet fra Beboer- og Pårørenderådsmøde den 16.marts 2017, blev godkendt med nogle
rettelser.
Ad. 3.
En af beboerne udtalte at det var rarest med kendt personale og at maden er dejlig men måske for
mange frikadeller. Forstander Marianne Løvdahl supplerer med at der både er alm. frikadeller og
græske frikadeller, så det kan være grunden til at beboerne føler de får mange frikadeller. Der er

en af beboerne der har sin datter boende og det er en dejlig mulighed vi har, at de pårørende kan
overnatte hos deres kære.
Ad. 4 a.
Forstander Marianne Løvdahl orienterer om personalesituationen i huset. Der er ansat en ny
sygeplejerske på 1.sal pr. den 01.07.2017. Der er startet en ny social og sundhedsassistent i stuen
pr. 01.05.2017. Der er forsat en vakant stilling som aftengruppeleder.
Afd. Sygeplejerske Pernille Sandholm orienterer om aftenvagterne. Det er vigtigt at aftenvagterne
kender alle beboere i huset, derfor kan der nogle dage være ændringer på etagerne. Grunden til
disse ændringer er at tilgodese de behov der nu måtte være, f.eks. hvis en beboer har brug for
injektioner er det vigtigt at det er et uddannet personale der varetager denne opgave.
Ad. 4 b.
Klippekortordning-Forstander Marianne Løvdahl orienterer om ordningen. Klippekortordningen er
udover service niveauet. Det vil sige at hvis man gerne vil en tur i haven, så er det muligt at bruge
sine 30 minutter på dette. En af beboerne kunne godt tænke sig at komme ud og købe nogle nye
sko sammen med sin kontakt person, samt komme i kælderen for at se om noget at hendes tøj
hænger der. En anden beboer vil gerne på Ordrupvej og spise frokost.
Forstander Marianne Løvdahl fortæller at der planlægges en tyrkisk fest med tyrkisk mad og
mavedans.
Ad. 4 c.
Kommunalt dialogmøde 2017 – Den gode hverdag: der arbejdes i huset med at skabe den gode
hverdag. Dette gøres ved at pynte bordene og sang med Birgitte om mandagen – her er der mange
af beboerne der kommer og nyder sang og musik. De frivillige kommer og går med
delikatessevognen til stor glæde for mange af husets beboer. Dette er ting der gøres hver uge for
at skabe genkendelighed i den gode hverdag. Dilemmaet ved den gode hverdag er at ikke alle
beboer vil det samme, så der er lavet forskellige gruppeaktiviteter. Der er f.eks. biograf hver
fredag og dette er en succes. Hvis man har noget på hjertet er det vigtigt at man taler med sin
kontakt person om dette, så der kan tages action på dette. Det er på denne måde at vi alle er med
til at skabe den gode hverdag.
Ad. 5.
Næstformand Dorte Dress vil drøfte haven med Forstander Marianne Løvdahl da hun oplever at
mange af de møbler der er i haven bliver rykket rundt på og en parasolfod er tung at flytte så det
vil være dejligt hvis disse ting bliver på deres plads i haven. Det kunne være en mulighed at
indkøbe flere møbler til haven så der ikke er et behov for at flyttet på de møbler der er i haven nu.
Ydermere er indgangen ved skraldespanden ikke særlig pæn. Det aftales at Forstander Marianne
og Næstformand Dorthe Dress tager en markvandring for at se på området omkring huset.
Vasketøjskurvene på gangen ønskes flyttet. Forstander Marianne har kontakt til
hygiejnesygeplejersken Bettina ang. dette.

Ad. 6.
Seniorrådsrepræsentant Sonja Minor Hansen, informerer om at rådet har været på rundvisning på
kommunens forskellige plejeinstitutioner, Rygårdcentret er dog den sidste institution der mangler
at blive besøgt. Der er 9 medlemmer i Seniorrådet. Klippekort ordningen er ligeledes blevet vendt i
rådet samt det forestående kommunalvalg i november.
Seniorrådsrepræsentant Sonja Minor Hansen orienterede om at de i Seniorrådet er gået i gang
med kommunalvalget der skal afholdes i november 2017, da alle medlemmer er på valg.

Ad. 7
De frivillige fortæller at de er meget glade for samarbejdet omkring havearbejdet. Der kommer en
ny frivillig der hedder Joe og han er fra USA, Joe er ikke særlig god til dansk med vil gå sammen
med Grethe. Joe er ca. 45 år og er en meget sød mand.
HUSK havefesten den 11.06.2017 fra kl. 12.00 – 14.00, der vil være musik fra kl. 12.30 – 13.30.
Der kommer opslag op i slutningen af maj måned.
Ad. 8
Der var ingen punkter til eventuelt.

Næste møde bliver den torsdag den 17. august 2017, kl. 13.30-15.00 i mødelokalet i kælderen og
torsdag den 9. november 2017 i aktiviteten på 2.sal.

