
   Den 8.4.2019  

Referatet 
fra Generalforsamling  

I Beboer- pårørenderådet ved Plejecenter Stensvang  
  

 
  

Der er afholdt generalforsamling onsdag den 27. marts 2019 kl. 16.00 i 

Orangeriet / Hus 87 / 89.  

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent. 
 Preben Meldgård 
  

2. Valg af referent.  
 Tove Kristensen 
  

3. Valg af 2 stemmetællere.  
 udsættes 
  

4. Formandens beretning til godkendelse.  
 
 Beretning 2019 
 I 2018 har vi holdt 4 møder i bestyrelsen. 
 (23. maj, 18. september, 22. november, 2018. og 6. februar, 2019) 
 
 5. juni grundlovsdag var der brunch hvor Gitte Frederiksen holdt Grundlovstalen. 
 
 7. juni pensionade på Hejlskov vejret var flot, der deltog 20 personer fra Stensvang, 
 de fik pokalen med hjem, flot. 
 
 15. juni var der Kartoffeldag hvor der blev serveret nye Kartofler og stegt flæsk, en 
 god dag med besøg fra SFO, og Ole Peter spillede. 
 
 21. juni blev der fejret midsommer Sognepræsten holdt båltalen, desværre uden bål 
 på grund af blæst.  
 
 Persondataloven er blevet strammet det betyder mere låste døre. Fornøjelseskassen 
 skal have tilladelse fra beboer og pårørende for at bruge e-mail adresser. 
 
 18. september El kablet er etableret så der kan varmes op i Orangeriet til arrangementer. 
 Plejehjemmet har købt to varmeblæsere. Varmen blev afprøvet til Jul og Nytår, det 
 fungerede fint. 
 



 
 Der har været udflugt hvor alle kunne melde sig på, hertil gav fornøjelseskassen et 
 tilskud på 50 kr. per deltager. 
 
 Til Jul var der en Konditor på besøg og bagte sammen med beboerne, det fik han en 
 flaske vin for. 
 

5. Regnskab til godkendelse. 
 godkendt 
 

6. Budget til godkendelse. 
 De 3.000 kr. der er sat af til grillfest slettes. Der var enighed om at en grillfest er en god 
 ide, men pårørende kan fint selv betale. 
 Godkendt med denne ændring. 
 

7. Valg af rådsmedlemmer.   
   På valg er:  
   Lars Johnsen pårørende hus 87  genvalgt 
 .............................................  
  Palle Birch  Beboer hus 87  genvalgt 
  .............................................  
  1 til bestyrelsen (1 Beboer) Søren Sørensen og Anne Paugann 
 1 suppleanter genvalg Ole Fåborg 
 

8. Indkomne forslag. 
 Der er flere demenskonsulenter i Vejle Kommune, som kan komme på plejecentret ved 
 behov. Det samme gælder musikterapeuter, som VK også har og som Stensvang også 
 gør brug af til flere borgere. 
 
 Det har aldrig været meningen at maden skal leveres fra cafeen. Stensvang er et leve/bo 
 miljø og her er tanken at alle praktiske ting skal ske i huset og herunder også madlavning. 
 Prisen for maden er sat som en generel pris i VK. Vi drøftede på mødet at selv om beboer 
 er småtspisende, kan det også være dyrt, da det kræver flere små energitætte måltider, 
 men det er altid svært at gøre op om man spiser for det der betales. 
 

9. Evt. 
 Der er pensionade den 4. juni på Bakkegården. 
 Der kommer besøgshund på Stensvang. 
 Reminiscens og velfærdteknologi blev drøftet, da Stensvang har fået en stor skærm der 
 kan bruges til forskellig ting. Bliver introduceret snarest. 
 Juleaften blev drøftet om der kunne spises middag kl. 12.00. Vi drøfter det videre ved 
 næste møde i bruger/pårørende rådet. 
 
 
 Venlig hilsen Bestyrelsen. 
 Jens Pedersen 
 Formand 
 E-mail adresse: jensp91@gmail.com 
 Tlf.: 27 44 64 25  
    


