Referat fra borger/pårørenderåds møde
Mødedato

Den 10. september 2018 kl. 16.30 – 18.30

Skriversvej
Mødested
Deltager

Søren Mouritsen, Svend Børge M. Nielsen, Anne Eriksen, Christian Sofus
Nielsen, Stig L. Bach, Jens Egon Bay, Leif Overgaard, Arly Heide, Tove
Pedersen, Pia Laugesen, Anne Rathke og Linda Nørgaard

afbud

Christian Sofus Nielsen

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra den 24. maj 2018.
.
Godkendt

3. Nyt fra stederne (Søren, Svend Børge, Christian Sofus, Stig og Anne fortæller om hvordan det
går de forskellige steder).
Skaglen: Vi har det godt på Skaglen, Vi har været på ferie i Lalandia. Der er en af borgerne på
Skaglen, der er flyttet. Vi synes, at det kan være svært når personale rejser.
Vi skal have en temadag omkring takt og tone.
Vesterbrogade: Har været på ferie i Skallerup Klit. Vi var alle med. En af medarbejderne er jobroteret til Skriversvej, så der er kommet en ny i den periode. Oktober skal vi ud og spise. I november er
der juletur

Merkurvej: Møde med pårørende i uge 42., Har haft en god sommerferie har været på camping i
hytter i Blokhus. Det går godt på Merkurvej.
Skriversvej: Der er nogen der har været på Sødisbakke festival. Og der er nogen der skal på tur til
en spejderhytte, hvor vi skal bage pandekager over blå. Vi sorter affald og trænger snart til at
komme på lossepladsen.
Asmild Toft: Her var der ingen deltagelse.

4. Information fra ledelsesområdet: herunder økonomi, personalesituationen, m.v.
Vedr. økonomien her er der nogen der har lidt overskud og nogen der har underskud, men samlet
set forventes det at vi kommer i nul. På Skaglen har vi pt. En ledig lejlighed, som forventes at blive
lejet ud snarest. Der er blevet ansat en pædagog pr. 1. oktober 2018. Hvilket betyder at alle stillinger
er besatte. I Vesterbrogade har vi fået ansat en i et vikariat for den faste medarbejder der har jobrotteret. Skriversvej: Her har vi fået en ind i et vikariat året ud. Vi er så småt begyndt at modtage mål fra
sagsbehandleren og er begyndt på at lave delmål sammen med borgerne.

5. Tilsynsrapporter: Skriversvej
https://skriversvej.viborg.dk/
Der var en bemærkning om dokumentation, lægning og Samarbejde.

6. Orientering om sommerhøjskolen afviklet denne sommer v/ Leif
Der var et godt tilbud som LEV havde i uge 29, hvor der var mulighed for at sejle med Margrethe på
Søen, se Mønsted kalkgrubber, komme på rundvisning på Rådhuset mv. Generelt laver LEV nogle
gode arrangementer, som borgerne har mulighed for at deltage i.
7. Drøftelse af bolig og alderdoms- og demensproblematikker v/Leif
Pårørende efterspørger hvad skal der blive af deres pårørende når de bliver ældre. De oplever at de
flere gange har forsøgt at bringe det op politisk, men der sker ikke noget, der er ingen der vil tage
nogle beslutninger.
Der bliver spurgt ind til om man kan blive boende i egen bolig i Bofællesskabet.
8. Opsamling fra mødet med social og sundhedsudvalget den 21. august, samt fra fællesmødet
den 4. september borger- pårørende rådene for handicap området.
Det var et positivt møde med SSU. Godt at der tages et tema op.
Mødet den 4. september fra handicapområdet:
Det var et godt møde.
Borgerne og de pårørende synes at det kunne have været godt med en præsentations runde, så
man lige viste hvor de forskellige kom fra, da der var mange nye.

9. Planlægning af vores møde til november. Hvor skal det være og hvem bestiller mad + drikkevare.
Anne og Tove står for maden + drikkevare. Det afholdes i Vesterbrogade.
10. EVT.

Næste møde er den 27. november 2018 i Vesterbrogade kl. 16.30 – 19.00

