
 

 Indkaldelse til  
Bestyrelsesmøde i  
beboer – pårørenderådet  
18. sep. 2018 kl. 16.00 - 17.30  

Mødested Orangeriet  
Indkaldte  

 
Referat:  
Orientering ved. Jens  

1. Varme i Orangeriet. Hvordan går det med kablet ?  
Elinstallationerne er lavet og klar til brug. John(pedel) oplyser at en varmeblæser 
koster ca 700 kr og der nok skal 2 til for at varme det op. Til Stensvang jubilæum den 1. 
oktober vil vi prøve hvordan det virker og kan vi så efterfølgende aftale om 
varmeblæserne skal købes eller lejes. 

2. Orientering ved. Tove  
 
Orientering om lukningen af aflastningsafdelingen. 
Aflastningen lukker den 1. november. Lukningen skyldes udelukkende økonomi. Pladserne vil 
fremadrettet blive i tilknytning til demensplejecentrene. Personalet er tilbudt omplaceringen og 
borgerne flyttes på andre pladser. 
   
Generel orientering om økonomien.  
Fornøjelseskassen har d.d. 20.243,00 kr. Opsparing til bus 18.139,00 kr. 
Økonomien for Stensvang ser generelt rimelig ud. 
 
Drøftelse af persondataloven.  
Alle navnene i Lysglimt bliver slettet. Referat fra vores møder bliver lagt på nettet uden navn. 
 
10-års jubilæum den 1. oktober.  
Vi vil markere 10 års dagen med kaffe/kage i orangeriet kl. 14.30 – ALLE er velkommen 
 
Arrangementer i løbet af sommeren hvordan er det gået ?  
(5.juni, 7. juni, 15. juni og 21. juni)  
5. juni – en festlig dag med grundlovstale af Gitte Frederiksen 
7. juni- pensionade på Hejlskov. Flot vejr og der var ca 20 med fra Stensvang. og VI vandt 
pokalen og præmien i form at lidt mundgodt 
15. juni – kartoffeldag også en god dag. Vi havde besøg af SFO – det var rigtig hyggeligt med 
så mange gode hjælpere. Ole Peter spillede. 
21. juni- vi markerede midsommer, dog uden bål, da det blæste for meget. Ellers en god aften. 
 
3. Orientering ved. Grethe  
 
Besøgs hund kommer den ikke ?  
Der har været besøgshunde flere gange, men de er af en eller anden grund stoppet igen. 
Tove følger op på hvordan det kan være. Der har på personalemødet været drøftet om vi fast 



kunne have en hund – det er der ikke stemning for. Vi opfordre pårørende til at tage deres 
hund med når de er på besøg. 
 
Mad, skal der laves mad i husene, kan maden ikke leveres billigere fra cafeen ?  
Stensvang er et leve/bo plejecenter og dermed tænkt at alle aktiviteter skal foregå i husene. 
Tanken er at beboerne skal være med i det omfang de kan det, nogle kan hjælpe lidt andre 
kan dufte/se/opleve hvad der sker. Det gælder alle huslige aktiviteter som madlavning, 
rengøring, tøjvask osv. 
 
4. Indkomne forslag.  
Ingen indkomne forslag. 
 
5. Evt.  
Ellen vil gerne hjælpe med at købe julegaver til beboerne. 
 
6. Næste møde.  
22. november kl 16.00 
 
 


