Referat til borger/pårørenderåds møde
Mødedato

Den 7. marts 2018 kl. 16.30 – 18.30

Katrinehaven 1, 8800 Viborg
Mødested
Deltager

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

Dagsorden:
1. Velkommen
Præsentation af medlemmerne i borger/pårørende rådet.
2. Valg af formand.
Tove Pedersen blev genvalgt. Tove ønsker, at de der bor i Viborg kommune vil gøre hende opmærksom på, når der er noget under Viborg kommune, som hun skal være opmærksom på.

3. Godkendelse af dagsorden:
Punktet evt. var glemt i dagsordenen. Under evt. blev der tilføjet 3 punkter.
Herefter er dagsordenen godkendt.

4. Godkendelse af referatet fra den 28. november 2017.
Godkendt.

5. Nyt fra stederne (Søren, Svend Børge, Christian Sofus, Villy og Anne fortæller om hvordan
det går de forskellige steder).
Skaglen: Der har været mus i alle tre køkkener, hvilket har medført vandskader. Ferieturen går til
Lalandia i uge 34. Der var udvalgt 3 steder, som man kunne vælge imellem. De fleste ville til Lalandia, der var kun en enkelt, der ville noget andet. Derfor tager alle til Lalandia.
Fra pårørende blev der spurgt, om man ikke kunne tage af sted i mindre hold.
På Skaglen er der mulighed for at tage af sted i to hold, men det skal være i den samme uge, da det
vil blive dyrt at tage af sted i mindre grupper og på forskellige tider. Vores primære opgave er den
bestilling den enkelte borger har. Det er det vi er forpligtet til.
Merkurvej: Det går godt på Merkurvej. Vi glæder os til sommer, hvor vi skal til Blokhus på camping.
I løbet af sommeren er der nogen, der skal på højskole. Vi er begyndt at spise hos en af de andre i
Bofællesskabet. Vi skal på Sølund om torsdagen.
Asmild Toft: Det går godt. Der er nogen, der synes, at det er træls at husmøderne er flyttet til om
mandagen. I Depotrummet er der problemer med låsen og oprydning. I forhold til låsen er pedellen
informeret. Der var noget med noget tøj, der stod og flød; det er blevet flyttet. Da der er flere der
gerne vil have ”en lille bil”, vil vi stadigvæk gerne at skuret blev større.
I forhold til iPad og øvelse af brugen heraf. Vi har haft kontaktet vore frivilligkoordinator. Hun har nogen ideer til, hvordan man kan gøre.

Vi har haft besøg af Susan Broan, som fortalte om de muligheder, der er i forhold til aftenskolen. Bl.a
vil der være mulighed for at oprette et madhold her på Asmild Toft. Kravet er, at der skal være
mindst 4 personer for at oprette et hold. Vi var ikke interesseret i et madhold lige nu, men vi tænker
over det.
Kærsangervej: Det går godt. Vi får nu mad fra Brændpunktet, hvilket har været godt. Det er bedre
end det vi fik før. Til påske skal vi i biografen og have påskefrokost.
Vesterbrogade: Vi får en studerende i 7 uger. Hun hedder Helle og er i 1. praktik. Vi skal til Skallerup Klit på ferie. Sommerfest med pårørende skal i år være på cafeen. Vi har planlagt følgende i
2018: Nytårsaften og Bowling i Bowl’n fun er afholdt. Det var sjovt i Bowl’n fun.
Marts: Ud og spise enten til aften eller frokost.
April: Fest med venner i Vesterbrogade
Maj: Sommerfest med pårørende på cafeen.
Juni: Sølund, snapstinget/byfest
Juli: ferieaktiviteter - endagsture i uge 29 og 30
August/september: ferietur
November: juletur.
December: julefrokost.
6. Information fra ledelsesområdet: herunder økonomi, personalesituationen, m.v
Budget 2017 er opgjort og der har samlet været et lille overskud, som er blevet overført til 2018.
Budgettet i 2018 er som udgangspunkt det samme som 2017. Der er ingen besparelser. Der er bare
den alm. prisregulering.
I øjeblikket er der to langtidssygemeldte og en der har orlov. Der er ansat nogen i fraværsperioden
for disse medarbejdere. Vi har normalt 3 lønnede studerende. (Vesterbrogade, Skaglen og Kærsangervej). I øjeblikket har vi kun 2, da der ikke er kommet en på Kærsangervej; her har vi ansat en
medarbejder i et vikariat for den studerende.
I perioden den 26. marts – 2. maj har vi sagt ja til 3 studerende, som skal i deres 1. praktik. De skal
være følgende steder: Asmild Toft, Skaglen og Vesterbrogade.
Personalemæssigt arbejder vi med KRAP. Det kommer alle fastansatte medarbejdere på kursus i. I
hele handicapområdet har vi med opstart i efteråret 2017 arbejdet med Etik og dilemmaer i forhold til
kerneopgaven og socialpolitikken. Det fortsætter vi med i 2018.
Alle bofællesskaberne har været i gang med at planlægge et årshjul, hvor vi har sat aktiviteter ind.
Selve indholdet er ikke på plads alle steder, da det er beboerne, der skal være med til at beslutte
indholdet.
Der har været besøg af Det sociale tilsyn på Kærsangervej; vi afventer tilsynsrapporten.
På Skaglen har vi været noget udfordret, da vi har haft mus i vores køkkener, hvilket har bevirket at
alle køkkener har været lukket. I de to køkkener havde musene bidt hul i slangen til opvaskemaskinen, hvilket har bevirket at der kom vandskader. Vi forventer at det ene køkken snart er klar til brug.
Vi har besluttet at nedlægge et køkken og lave stue i det rum. I det sidste køkken afventer vi, at det
bliver så tørt, at boligforeningen kan gå i gang med at lægge gulv.
Vi her generelt flyttet husmøderne til en hverdagsaften, da vi gerne vil optimere dem, så det bliver de
samme faste medarbejdere, der afholder møderne. Der er kommet nogle tilbagemeldinger på, at der
er nogen, der synes at det er træls at husmøderne er blevet flyttet, men jeg vil gerne afprøve det i en
periode. Det er også sådan, at lige meget hvilket tidspunkt der er husmøde, så er der nogen der skal
noget andet. Det er en stor udfordring, at få det indrettet så alle kan deltage.
Der blev fremsat forslag om at Lindas ledelsesområde inviterer pårørende ind til et arrangement i
efteråret omkring KRAP.
Der var opbakning hertil, men det kunne være en god ide, at der var nogle medarbejdere, der også
fortalte, hvordan det virker. Linda arbejder videre hermed.

7. Dato for møderne i 2018.

Møde i Borger – pårørende rådet lokalt under Linda:
Torsdag den 24. maj 2018 kl. 16.30 – 18.30
Mandag den 10 september 2018 kl. 16.30 – 18.30
Tirsdag den 27. november 2018 kl. 16.30 – 19.30 (her afholder vi også vores årlige julefrokost)
Borger – pårørende rådsmøde for hele handicap ved Kim Søgaard:
Torsdag den 12. april 2018
Torsdag den 23. august 2018
Borger – pårørenderådsmøde med politikkerne.
Torsdag den 21. juni 2018 kl. 16.30 – 18.00
Torsdag den 1. november 2018 kl. 16.30 – 18.00

8. Tema til drøftelse med politikerne.
Vi forventer, at politikerne kommer med at udspil, og at det først bliver til efteråret at der kommer en
temadrøftelse.
Vi havde en drøftelse om frivillige og blev enige om, at vi godt kunne tænke os at frivilligkoordinatoren, som er ansat i handicap kom til fælles borger – pårørenderåds mødet under handicap, hvor hun
kunne fortælle om de ideer hun har og hvordan hun tænker frivillige.
Linda kontakter Kim Søgaard.

9. EVT.
•

•

Behov for generel information til pårørende. v/Leif Overgaard
Vi vil gerne have informationer noget oftere; det vil være fint med en linie eller to. Den første
information vi fik fra medarbejderne virkede meget forvirrende i forbindelse med mus i køkkenerne på Skaglen. Det havde også været rart at vide, at der alligevel var kommet en studerende.
Pendlerkort, da der bliver lavet om på busserne. v/Leif Overgaard
Hvordan ser det ud. Er I opmærksomme på, at der sker ændringer i forhold til månedskort
med busserne?
Midttrafik laver om på deres kortsystem den 18. marts 2018.
Der er gang i det i de forskellige bofællesskaber. De muligheder der er, er et pendlerkort,
rejsekort, app på mobil eller at købe billet hver dag. Man kan bruge de månedskort man har,
indtil de udløber.
Hvis man skal have rejsekort og tanke op via nettet eller via mobilen, så skal man have et
visa eller dankort.
Der kan købes og tankes op kontant ved Arriva på Viborg Station.

•

Status i forhold til de skader, der er på Skaglen. v/Leif Overgaard
Det er blevet drøftet under pkt. 6.

•

Handicapidræt v/Arly Heide
Arly gør opmærksom på, at der er ledige pladser på svømmeholdene om onsdagen. Handicap idræt står også for bowling og hockey.
Der er også mulighed for at gå til håndbold, fodbold, samt mange tilbud på aftenskolen.

