
 

 Indkaldelse  
til  
Bestyrelsesmøde i  
beboer – pårørenderådet  
13. juni. 2017 kl. 15.30 - 17.30  

Mødested orangeriet  

Dagsorden  
 
 
1. Orientering ved. Jens  
Mødet startes med en præsentation bordet rundt.  
Bestyrelsen. Det aftales at vedtægter og medlemsliste sendes med referatet ud. 
Flisebelægning ved Orangeriet, til godkendelse. Der er 3 forskellige tegninger på 
flisebelægning. Der er enighed om at det er forslag 1 der arbejdes videre med. 
  
2. Orientering ved. Ann-Doris / Lita  
 
Plantekassen, hvor langt er I kommet. Der er ingen tilbagemelding på om der er nogen der 
kan hjælpe med at passe plantekassen. Alle både bb/pårørende og personalet har været gode 
til at få plantet lidt forskelligt i kassen og Palle og Ann-Doris har vandet kassen. Vi aftaler at vi 
ser hvordan det går i sommer, når alle er opmærksomme på at det er et fælles projekt at 
vedligeholde plantekassen. 
Udearealerne omkring Stensvang er en opgave som Pedel og domea deler. 
 
Rullegardiner / film til øverste vinduer. Tove undersøger ved Domea  
 
3. Orientering ved. Tove (Centerleder Stensvang)  
 
Klippekort. Alle BB. Har fået et tilbud om ½ time om ugen hvor de selv må bestemme hvad de 
gerne vil , det kan være en gå tur, ekstra rengøring, en snak osv. Den ½ time kan også spares 
op så man kan bruge tiden mere samlet til en lidt længere tur. Der kan max spares 3 timer op. 
Der skal ansættes personale i de timer det giver altså 10 timer om ugen på Stensvang. 
 
Kommende arrangementer.  15. juni er der kartoffeldag og 22. juni fejres Sct. Hans. Der er 
vennekredsmøde den 26. juni hvor arrangementer for sidste halvår fastsættes.  
 
Samarbejde i hus 87 og 89. Der er blevet indrette ét personalerum og ét sygeplejekontor som 
er fælles for de 2 huse. Personalet skal arbejde mere på tværs. Der skal fra den 26. juni 
produceres mere mad i husene. Det bliver et samarbejde mellem alle vagter, så f.eks 
dagvagten kan forbered noget af maden til aftenvagten. 
Der er ryddet op i fællesarealerne.  
BB og pårørende opfordres til at gennemgå BB lejlighed om der er noget overflødigt som kan 
fjernes, f.eks tøj der ikke passer, stiger, stole eller andet som ikke længere bliver brugt. 



4. Indkomne forslag.  
2. dec. Pyntes der til jul på Stensvang. 
Der er et keyboard der er ”forsvunden” fordi det angiveligt ikke er betalt, er det hentet tilbage 
af forhandler, Ole Peter. Han vil sælge det for 2500 kr Anne Lis aftaler med Ole Peter at vi får 
det tilbage.  
 
5. Evt.  
Bruger/pårørende rådet opfordre til at der fines et arrangement hvor der synges/spilles, dette 
går Ann-Doris videre med. 
 
6. Næste møde.  
20. september.  
 
Med venlig hilsen Jens Pedersen Formand for beboer- Pårørenderådet  
Hvis afbud, ønskes besked senest den 9. 6. til  
Lita Würtz tlf. 21 70 02 92 mail: LITWU@vejle.dk  
Jens tlf. 27 44 64 25 eller mail: jensp91@gmail.com 


