Referat fra burger/pårørenderåds mødet
Mødedato

Den 7. februar 2017 kl. 16.30 – 18.30

Vesterbrogade 23C Fælleslejligheden
Mødested
Deltager

Søren Mouritsen, Svend Børge M. Nielsen, Anne Eriksen, Jens Bay, Leif
Overgaard, Bent Pedersen, Anette Pedersen, Christian Sofus Nielsen,
Tove Pedersen, Anne Rathke og Linda Nørgaard

Afbud
Gæster

Christian Sofus Nielsen
Mie Klarsø Prosesstyrer

Dagsorden:
1. Velkommen til et Christian Sofus.
2. Valg af formand.
Tove Pedersen er valgt.
3. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

4. Godkendelse af referatet fra den 8. december 2016

Referat fra den 8.
december 2016.pdf
Godkendt.
5. Nyt fra stederne (Søren, Svend Børge, Christian Sofus og Anne fortæller om hvordan det går
de forskellige steder).
Vesterbrogade: Nytårsaften holdt vi fest med en del gæster. Det var hyggeligt. Vi har lavet nye spisegrupper, hvor vi alle har ønsket tre vi gerne ville være i gruppe med. Det var personalet der herefter lavede fordelingen. Vi tager til Sølund i år. Der er mange runde fødselsdage i foråret i Vesterbrogade. Det bliver fejret med fællesspisning mad udefra eller på restaurant.
Merkurvej 12: Alle har fået nyt køkken. Der skal være et arrangement med pårørende den 22. februar. Her vil vi fortæller om ferieturen, højskole eller andre aktiviteter. Vi ønsker ikke at der skal
snakkes besparelser den dag.
Skaglen: Vi vil deltage i Søndersøløbet, en festival, høstfest for pårørende, julefrokost, Der vil være
turer som tidligere, når aktivitetshuset og Trepas har lukket i sommerferien. Der er lavet en samlet
oversigt over de tilbud der bliver tilbudt i 2017. Til ferieturen er der et ferie udvalg bestående af 4 beboer og et personale som har besluttet hvilke to steder der bliver udbudt. Der er et ønske om at datoerne tilgår de pårørende, når vi kender dem. Da man gerne vil bakke op om arrangementerne som
pårørende.

Kærsangervej: På Kærsangervej er der lavet en plan for de tilbud vi vil tilbyde i 2017.
Den er ikke sendt ud endnu. Der har været anmeldt tilsyn på Kærsangervej. Her var der bl.a nogle
bemærkninger i forhold til den store personale gennemstrømningen som der har været i indeværende år på Bofællesskabet. Samt at afdelingslederen også har været udlånt til at løse opgaver i et
andet ledelsesområde. Rapporten forventes at være på til næste møde.
Asmild Toft: Vedr. gennemsyn af lejligheder det var ikke det de gjorde den dag. Det var noget andet. Vi mener at det er alle lejlighederne der skal være syn på. Linda skriver til ejendomskontoret
herom.
Der er har været nogen problemer med den Facebook gruppe som beboerne og pårørende har i fællesskab. Tonen mellem de unge har været noget rå. Da personalet ikke er medlem af gruppen opfordres beboerne til at kontakte personalet, når de oplever at de ikke behandler hinanden godt. Punktet
har været oppe på de sidste 2 husmøder. Hvor der blev talt om det at tage hensyn til sin nabo og at
behandle hinanden ordentlig.
Bekymring fra pårørende: over at der er en tildens til at der bliver købt mere og mere færdig mad. Da
det at lave maden er en del af det der skaber fællesskab.
De fleste steder køber færdig mad i hverdagen eller benytter cafeen også laver de mad i weekenden.
6. Ud over at vi som pårørende udfører et stort frivilligt arbejde, hvilke opgaver forestiller man
sig at tilfældige frivillige vil være kompetente til at påtage sig og dermed også kunne tage ansvaret for? v/Jens Egon
Da punktet kræver en stører debat flyttes det til næste gang.
7. Arbejde med vores forretningsorden (Mie styrer processen)
Hvordan ønsker vi at arbejde i bruger/pårørende rådet, så vi efterlever håndbogen for bruger/pårørende rådet.

håndbog for brugersandardvedtægt for
pårørenderåd.doc.pdf
rådet HPU.pdf
Vi havde en bred dialog om hvordanbrugervi ønskerog
at pårørende
bruge vores bruger/pårørenderåd
fremad rettet
udfra vedtægterne og håndbogen for bruger/pårørende rådet.
Se vedlagte bilag.
8. Forslag til møde datoer i 2017: Den 30. eller 31. maj (tirs/ ons) , den 6. eller 7 sep.(ons/tors),
27. eller 30. november (man/tors) .
Vi aftalte følgende mødedatoer for 2017:
Onsdag den 31. maj.
Torsdag den 7. september på Merkurvej 12.
Tirsdag den 28. november på Asmild Toft.
9. E.V.T.
Vedr. Det sociale tilsyn.
Iforhold til vores sidste møde hvor en pårørende var meget kritisk i forhold til Det sociale tilsyn. Det
var den pårørendes oplevelse at Tilsynet går meget op i paragraffer og dokumentation og ikke så
meget i borgernes velbefindelse.

Der er et ønske fra pårørende, at de altid bliver inviteret med til mødet med Det sociale tilsyn. Fra
Skaglen er der også et ønske om deltagelse ved de uanmeldt besøg.
Der vil blive undersøgt hvordan tilsynet stiller sig ved uanmeldt tilsyn og de pårørende. Ved anmeldt
tilsyn er det beboerne i Bofællesskaberne der tager stilling til deltagelse fra pårørende. Det er beboerne der inviter dem. Fra stedernes side opfordrer vi altid beboerne til at inviter de pårørende med.

