
Referat fra bestyrelsesmøde i Beboer/pårørende rådet den 13. november 2019 

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

 

1. orientering ved Jens. 

Nyt i bestyrelsen 

Ole har meddelt at han træder ud af bestyrelsen. Tages til efterretning 

Indkøb af julegaver. Ellen og Ellen vil påtage sig at købe julegaver til beboerne. 

Som udgangspunkt gives der blomst eller chokolade. Hvis personalet har 

nogle beboer de ønsker noget andet for må de skrive det ned, inden 1. 

december. 

2. orientering ved Tove. 

Orientering om det arbejde der foregår omkring det gamle aflastnings boliger 

på Stensvang og Køkkenet efter 1. januar. 

Den 26. november er der åbent hus i de gamle aflastningsboliger. Det er for 

interesserede der kunne tænke at bo i et ældre bolig fælleskab. Hvis der er 

interesse for dette, håber Vejle Kommune at kunne arbejde videre med dette. 

Liss Markussen er ansat i køkkenet fra 1. januar 2020. Der er afslutning for 

Karen den 13. januar. 

3. Spørgsmål ved Ellen. 

Opdatering af fotos af personalet ved indgangen. Tove får tavlerne opdateret 

og elever vil også komme på. Ellen foreslår at der tændes stearinlys og skrives 

på en tavle når vi har haft dødsfald –Tove går videre med forslaget. 

Beplantning og pasning af krukkerne udenfor. Ellen (Sørens datter) tilbyder sin 

hjælp – det er bare dejligt. Lige nu er de plantet til men der skal lidt vand til. 

4. Indkomne forslag 

ingen 

5. Evt. 

• Vi skal huske at købe mandelgave til juleaften. Tove får Rita til at sørge 

for dette. 

• Mødet holdes i orangeriet. Der er aftalt at der kun må tændes for 

varmen ved særlige lejligheder. Tove beklager at der har været tændt 

til dette møde og vi aftaler at i vinterhalvåret skal disse møder afholdes 

i centerbygningen på Toves kontor. 

• Der er julegudstjeneste den 22. december kl. 14.30 alle er velkommen 



• Der er hængt invitation op til juleaften. Vi håber at mange pårørende 

vil være med til kaffe og juletræ. 

• Bænke foran husene. Der aftales at Tove får talt med Domea (jeg har 

ringet flere gange og nu også sendt en SMS, men ikke fået svar) jeg 

håber der lige pludselig står nogle nye bænke og ellers skal vi have det 

på dagsorden til næste møde. 

 

6. Næste møde 

20. januar 2020 kl. 16.00 på Toves kontor 

 

 


