Referat af bruger/pårørende møde torsdag den 25. 4 2016

Ingen afbud. Referent: Dorthe Nielsen.
Konstituerende møde.
1. Lissi bød velkommen og gav en kort orientering om rådets vedtægter.
Rådet konstituerede sig som følgende:
Anne Stjernholm, pårørende, som formand og Lissi Anneberg, leder, som næstformand.
Ivar Skov, pårørende.
Jonna Munk, pårørende.
Laura Stjernholm, beboerrepræsentant.
Jens Rasmussen, beboerrepræsentant.
Yrsa Lunge, beboerrepræsentant.
Dorthe Nielsen, medarbejderrepræsentant.
Inger-Marie Albertsen, politisk udpeget repræsentant.
Bruger/pårørende møde.
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendes.

2. Embedslæge rapporten.
Lissi redegjorde for rapporten. Der var bemærkninger, vi skal forholde os til. Der bliver
snarrest lavet en handleplan, så vi får rettet op på de påtalte punkter. Rapporten kan i sin
helhed læses på kommunens hjemmeside.
Besøg af Fødevarestyrelsen.
Ingen bemærkninger. Vi beholder vores tre elitesmileys.

3. Fællesspisning med flygtningedrenge fra Søby.
Lissi orienterede om det kommende samarbejde med Børnecenter Søby.
Torsdag den 10. marts kommer drengene til DGH og laver mad til os.
For at opgaven ikke skal blive for uoverkommelig, laver de mad til 10 personer. Vi bliver i
huset enige om, hvem der deltager denne gang.
Næste gang laver vi mad til dem.
Inger-Marie opfordrede til, at vi husker at få skrevet om samarbejdet både i Fyns Amtsavis
og i vores eget beboerblad.

4. Stort og småt fra huset.
Lissi orienterede om:
Tablets som et godt arbejdsredskab for personalet
Aktuelle kurser for personalet.

Der tilbydes løbende kurser for personalet; eksempelvis demenskurser.
Medarbejdersituationen.
- Dorthe Nielsen er fastansat i ”Aktiviteten” sammen med Lillian Birk.
- Anita Kock er snart færdig med sin barsel, hun kommer tilbage i maj måned.
- Vores faste sygeplejerske Kristine Obel er tilbage efter langtidssygdom.

Kommende aktiviteter evt. forslag til nye aktiviteter.
-

Vi skal snart have gang i vores plantekasser. Jens har allerede sået tomatfrø. Lissi
fortalte, at terrassen foran stuen skal renoveres, inden vi kan komme i gang med at bruge
den.

5. Møderække.
Torsdag den 26.maj
Torsdag den 25. august
Torsdag den 13. oktober.
Alle mødedage klokken 15.30.
Årsmøde torsdag den 24. november med fællesspisning.
6. Evt.
Jonna ville høre om planerne for ændringer i forhold til vask af beboernes vasketøj. Lige nu
bliver vasketøjet fra MÆC sendt til Jylland. Ivar undrede sig over, at Ø-vask ikke var blevet
spurgt, om de kunne løfte opgaven.

Lissi redegjorde for overvejelserne bag ændringerne, der foreløbigt kører som pilotprojekt.
Grundidéen er, at der skal frigives ressourcer til plejepersonalet.

Jonna ville gerne vide, hvem der er ansvarlig for hjemmets økonomi. Lissi redegjorde for,
hvordan ansvaret er fordelt. Hun har ansvaret for økonomien omkring personalet.
Husets økonomi sættes på som punkt til kommende møde, men allerede nu kunne Lissi
fortælle, at vi kommer ud med et økonomisk overskud i år.
Husets økonomi sættes på som punkt til næste møde.

