Referat fra Bruger-pårørenderådsmøde den 28. februar 2017
Tilstede: Jens Rasmussen, Yrsa Lunge, Helga Rasmussen, Birthe Hermann, Inge Marie
Albertsen, Iver Skov, Kresten Dinesen.
Fraværende: Anne Stjernholm, Hanne Jørgensen, Dorthe Nielsen
1. Dagsorden godkendt
2. Budget 2016 : Ældre- og sundhedsområdet kommer ud med et overskud på 3,9 mill. På
De Gamles hjem har vi haft et mere forbrug 27 tkr.
3. Brandtilsynsrapport på De Gamles Hjem. Brandtilsynsrapporten blev gennemgået og de
anmærkninger der blev påtalt, er udbedret. Personalet har fået undervisning i ”Brand og
Evakuering ”v. indsatsleder Henrik Friis.
4. Nyt fra huset – Lissi orientere:
• Dorthe og Lillian har søgt Fondsmidler til Højskolesangbøger hos Ærø Brand og
nye salmebøger hos Rise sparekasse. Vi afventer svar derfra.
• Vi har en ledig aftenvagtsstilling fra 1. maj. og Inger Thygesen kommer tilbage fra
uddannelse den 19. juni 2017. I øjeblikket har vi medarbejdere på kursus i
”Psykiatri og Misbrug” og senere håndtering af høreapparater.
• Vi har fået 2 nye samarbejdspartner her i huset. Andrea D. Jensen som er diætist,
som er her hver mandag og Ergoterapeut Winnie Thomsen som kommer 1 gang
ugentlig og følger Dorthe.
• Budgettet for indkøb af varer fra Brugsen, Ærøcatering og Bageren er fra 1. jan.
2017, lagt over til administrering af Lissi Anneberg. Endvidere arbejdes der med
madspil i fht. frokost og det varme måltid om aftenen. Ærø madservise og
plejecentrene arbejder henimod at overgå til økologi senere på året.
5. Værdighedspolitikken: Regeringen afsatte penge til en Værdighedspolitik sidste år for en 3
årsperiode. Politikken findes på kommunens hjemmeside. Lissi gennemgik de tiltag der
skal i værksættes 2017. Der er afsat 51 tkr. så Livskvaliteten højnes blandt beboerne på
De gamles Hjem.
• Her er nogle af de ting, som pengene vil blive brugt til: Ferietur i sommer for
beboerne – Karrebæksminde var en mulighed til august. Forslag om musikalsk
underholdning. Tilbud om gå- og cykelture for beboerne. Tilbud til alle beboere om
massage af Sophie Klausen og zoneterapi af Kirsten Berg.
6. Evt.
• Et ønske om at få kanalen ”Charli” i TV pakken på De Gamles Hjem. Lissi vil
spørge Det ærøske boligselskab om det er muligt.
• Helga har et forslag til en eftermiddag, hvor vi kunne reparere tøj som evt. mangler
knapper, bukser skal lægges op m.m. Lissi giver forslaget videre til Dorthe i
Aktiviteten.

