Referat af møde i bruger- og pårørenderåd den 3.februar 2020.
Deltagere: Hanne Andersen, Gjertrud Tønder, Inger Pedersen, Lis Christoffersen,
Bente Ulla Jensen, Marianne Jepsen, Bente Arnsted og Monika Larsen.
Afbud:. Lene Melander.

1. Godkendelse af referat fra sidst:
Godkendt.

2. Nyt fra huset:
 Godt Nytår.
 Tilbygningen – the never ending story. Foreløbigt udsat – og vi
ved ikke om det er røget helt i vasken desværre.
Vi arbejder på om vi kan få en pavillion opsat i haven som skal
bruges som rygeskur til beboerne, så vi kan få inddraget
rygestuen til kontor.
 Status rengøringen. Vi skal finde en besparelser på 63.000 kr
for Danahus vedkommende på rengøringen – så får vi selv lov
at beholde alt og skal ikke udlicitere noget af det. Så det
arbejder vi på.
 Akut-pladser: Vi er nu ved at have den bemanding vi skal bruge
for at starte. Planen er dog nu at vi tidligst kører fra april.
 Pedel. Vi har desværre ikke længere Søren fast i huset, da
Boligforeningen har valgt at tage pedelopgaverne hjem til dem
selv. Vi kan meget tydeligt mærke at vi mangler en fast i huset –
så vi laver selv nogle af de små opgaver.
 ”Før Juleaften”. Den 17/12 holdt vi før-jul om aftenen, hvilket var
en stor succes. Der var pænt med tilmeldte og vi startede kl. 16
men en times underholdning med ”Matador-minder”. Det
fangede virkelig alle – det var dejligt at se. Arven fra Niels Speth
betalte for dette. Herefter julemiddag med alt hvad dertil hører.
Kl. 19 kom Elin og Steen og underholdt med julesange –
sponsoreret af Venneforeningen.

3. Nyt fra Venneforeningen:
 3/12. Julefrokost til middag. 126 deltog. Vi fik buffet med alt
dertil hørende og ostelagkage. Richard Ragnvald og Helle
Lynge underholdt.
 5/12. Julehygge i kondiklubben med æbleskiver og slik.
 17/12. Danahus holdt ”Før Juleaften” og vi gav underholdning
med Elin Lisberg og Steen Mister, hvor der blev sunget
julesange.
 15/1-20. Bestyrelsesmøde. Besluttet at vi indtil videre er holdt
med kondiklubben om torsdagen.
 25/1-2020 Eftermiddagsmøde med kaffe og underholdning.

4. Bordet rundt:
 Bente Ulla: Kunne godt tænke sig nogle forårsblomster.
Boligforeningen har sagt at alle skråninger både foran og
bagved huset bliver sået til med blomster. Der har været lavet
forsøg og det var så flot. Bente Ulla klager over at julemiddagen
den 24/12 blev serveret kl. 11.30. aftalt med køkkenet at den
fremover serveres kl. 12.00. I øvrigt stor ros til køkkenet.
 Gjertrud: Glad og tilfreds.
 Lis: Syntes det virker forkert at nogle spiser rugbrød den 24/12
til middag. Dette har beboeren selv valgt, da de har skullet hjem
og have andesteg om aftenen. Vi kan selvfølgelig ikke vide om
nogen siger ja og så mener andet, så fremover er det aftalt med
køkkenet, at beboerne specifikt skal bede om rugbrød og ellers
serveres der and for alle til middag.
 Marianne: Travlhed – men beboerne er i centrum.
 Monika: Der har været og er meget travlt. Vi mangler
assistentressourcer og der er ingen at få. Arbejder på at finde
en løsning. Stor ros til personalet – de klarer det så flot og er
super fleksible.

5. Evt.
 Intet

6. Næste Møde:
Mandag den 18. maj 2020 kl. 14-15.

Referent: Monika Larsen, Plejecenterleder.

