
Referat fra bestyrelsesmøde den 11. september 2019 

 

Indkaldte: Ellen, Lars, Palle, Søren, Anna, Ole, Annalis, Yvonne, Tove og Jens. 

Afbud: Annalis 

 

1. Orientering ved Jens.  

Bestyrelsen, Ole er suppleant og indtræder i bestyrelsen. 

Jeg har den 26.8. spurgt Ole om han er villig til, at træde ind i bestyrelsen, 

Svaret var ja, 

Grethe ønsker at udtræde af bestyrelsen og har spurgt Ellen (Astrid og Sørens datter) om 

hun vil indtræde i bestyrelsen, hvilket hun har accepteret. Ole forbliver derfor som 

suppleant og deltager stadig i møderne. 

 

Vi mangler en repræsentant for ”center medarbejder” 

Er der en ny i stedet for Ann-Doris? 

Yvonne er personalerepræsentant for både husene og center-medarbejder. 

 

2. Orientering ved Tove. 

Borde og bænke til området foran hus 87/89 

(Tove har spurgt Domea, er der kommet svar?) 

Trods utallige forespørgsler er det ikke lykkes i denne sommer. Tove rykker Domea endnu 

engang og håber det er på plads til foråret. 

 

Jul/nytår 

(juleaften er før blevet drøftet, om der kunne spises middag kl. 12.00) 

Sidste år blev det sent inden der var spist, juletræet havde være tændt og der var delt 

gaver ud. 

Drøftelsen går på om julemiddagen skal serveres kl. 12.00 eller kl. 17.00. 

Der er 2 forslag i drøftelse: 

At der spises julemiddag kl. 12.00 og derefter tænde juletræ og gaver, så er juleaften 

færdig til ca. kl. 17.00, så kan beboerne undgå at blive så trætte og pårørende kan være 

med inden de skal til julemiddag et andet sted. 

At der drikkes eftermiddagskaffe med småkager til kl. 14.30. herefter tændes juletræet og 

der deles gaver ud og middagen spises herefter ca. kl. 17.00. Pårørende inviteres med fra 

kaffetid og er velkommen til at spise med. Så bliver juleaften stadig ikke så sent, så BB 

bliver meget trætte. Der er 4 personaler på arbejde, altså én ekstra, så der kan blive mere 

tid til at hygge. 

De beboer der er i bestyrelsen siger 2 ud af 3 at de gerne vil spise julemiddag til aften. Den 

3 kan ikke udtale sig. 



Der bliver til slut stemt om det og der er 7 der stemmer for julemiddag til aften og 2 der 

stemmer for til middag. 

Beslutningen bliver derfor at julemiddagen bliver til aften og der evalueres på det ved 

første møde efter julen. 

 

3. Indkomne forslag. 

Der er ikke kommet forslag. 

 

4. Evt.  

• Der er bestilt boller og lagkage til alle beboer, både dem der skal med på udflugt og 

dem der bliver hjemme. 

• Der bliver spurgt til hvad klippekort bliver brugt til. Jeg kan ikke svare for alle BB, 

men I er velkommen til at spørge personalet om hvad jeres pårørende bruger 

klippekortet til. 

• Domea vasker ikke vinduer i beboers lejlighed, det er beboer/pårørende selv der 

skal sørge for dette. 

• Der bliver spurgt hvornår der bestilles medicin. Det gør der når assistenten har 

doseret. Der kommer en følgeseddel med medicinen som bliver lagt så pårørende 

kan se den. 

• Egtved apotek bliver ikke ved med at bringe medicin ud, det over går til Gorms 

apotek i Vejle. 

 

 

5. Næste møde 

13. november 2019 

 


