
 

Referat fra Bestyrelsesmøde i 
beboer – pårørenderådet 

22. nov. 2018 kl. 16.00 - 17.30 

Mødested Orangeriet 
Indkaldte  
 
Dagsorden  
1. Orientering ved. Jens  
 
Gennemgang af Liste for indkøb vedrørende Fornøjelseskassen. 
 Julegaver 250 kr. Der er et forslag fremme om at julegaverne i år skal være en buket 
 blomster og en æske chokolade. Dette vedtages, dog med den undtagelse at der kan være 
 borgere som har brug for/ønsker sig noget andet. Ellen vil gerne være med til at købe 
 julegaver og Tove vil på personalemødet næste torsdag afklare hvem af personalet der vil 
 hjælpe og melde tilbage til Ellen. 
 
Udflugt når alle får til buddet 50 kr. 
 Når der er udflugt hvor venneforeningen ikke betaler, har hver beboer betalt 50 kr. de 50 kr. 
 kan fremadrettet betales af aktivitetskassen, skal aftales med Jens. 
 Der har været en forespørgelse om der kunne gives en flaske vin til en konditor der vil 
 komme og bage i husene – dette er godkendt. 
 
2. Orientering ved. Tove  
 
Varme i Orangeriet. Skal der indkøbes varmeblæsere eller lejes.  
 Stensvang har indkøbt 2 varmeblæsere, som kun skal tændes i det omfang der skal være 
 arrangement i orangeriet, foreløbig er der aftalt at der skal varme på den 6. december til 
 julefrokost og den 23. til julegudstjeneste og den 24. da juleaften skal holdes der i 
 orangeriet. 
 
Er der nyt om den lukkede aflastningsafdelingen ?  
 Vi ved stadig ikke hvad aflastningen skal bruges til, der arbejdes på forskellige løsninger. 
 Da det blev besluttet at aflastningen skulle lukke blev det også besluttet at der ikke skal 
 være en assisterende leder på Stensvang, derfor er Lita stoppet. Hun er nu ansat på 
 Holmegården. Til at overtage vagtplanen er det Inger (assistent på Stensvang) der har den 
 opgave. Køkkenet er ikke pålagt ændringer på grund af aflastningen, men antallet af 
 borgere der skal laves mad til er jo faldet, så der sker nogle ændringer i køkkenet. Christel 
 er stoppet og ind til nu har Karen selv stået for køkkenet. Alt efter hvad aflastningen skal 
 bruges til, skal der til januar tages en beslutning på hvordan personalesammensætningen 
 skal være i køkkenet. 
 
3. Orientering ved. Annalis  
 
Keyboard. Bliver kun brugt 2 gange om måneden, om sommeren, når vi kan synge om fredagen 
i Orangeriet, ellers står det i kælderen.  
Skal det sælges ?  
Skal Ole Peter give et bud, og have det igen ?  
 Der aftales at Ann Doris sætter Keyboard op igen, med en placering hvor flest mulige 
 måske kunne få lyst til at spille på det. 
 
 
 



4. Indkomne forslag.  
 
 Ingen indkomne forslag.  
 
5. Evt.  
 Lysglimt er overtaget af Jytte fra Hejlskov. Første udgave blev delt rundt og der var stor 
 tilfredshed med det. Det er selvfølgelig stadig meget vigtigt at Jytte får tilsendt noget der 
 skal i bladet. 
 Flextaxa kan bestilles så borger følges helt ind, men det skal oplyses når taxa bestilles. 
 Når afdøde skal føres fra plejecentret skal det foregå på en etisk forsvarlig måde. 
 Tove tager det op på personalemøde. 
 
6. Næste møde. 
 6. februar 2019 kl. 16.00 
 
 Med venlig hilsen Jens Pedersen Formand for beboer- Pårørenderådet  
  
 Tove tlf. 40 27 19 58 mail: tolkr@vejle.dk  
 Jens tlf. 27 44 64 25 eller mail: jensp91@gmail.com 


