
Referat fra Bestyrelsesmøde i Beboer-pårørenderådet 09-02-20017  
 

Til stede: Anne Marie Dahl, Jens, Lars, Annalis, Ann-Doris, Sigrid og Ellen  
 

1. Anne Marie orienterede om den nyansatte Assisterende centerleder Stensvang 
 Den 1. marts siger vi velkommen til Lita Würtz, ny assisterende leder på Plejecenter 
 Stensvang, som vil stå for den daglige ledelse blandt medarbejderne i en struktur, hvor 
 Centerlederen bliver centerleder for både Stensvang og Hejlskov samt Egetoft. 
 Lita Würtz kommer fra Kolding, hvor hun i 11 år har siddet i en stilling som teamleder for 36 
 ansatte. Lita er uddannet social og sundhedsassistent og har taget flere kurser i ledelse på 
 diplomniveau. Lita har desuden demenskonsulentuddannelsen. 
 Det er et enigt ansættelsesudvalg som har peget på Lita og vi ser frem til samarbejdet. 
 
2. Stensvangs venners penge.  
 Vennerne har søgt § 18 midler har fået 30.000 kr.  mod 45.000 kr. i 2016  
  Hvor kan vennerne evt. skære ned ? 
 
3. Generalforsamlingen d. 29 marts kl. 16.00 i Orangeriet. 
 Der skal vælges 2 personer ind i bestyrelsen. 
 Der er valg af Revisor på Generalforsamlingen. 
 
 Vores Loppemarkeds konto er nu ændret til ”indsamling til Bus” 
 Fornøjelseskassen fortsætter uændret. 
 
4. Højbedet mellem bygningerne ved Orangeriet. Ann-Doris har taget kontakt til SFO på 
 Bredsten-Gadbjerg skole for at høre om de er interesseret i at holde højbedet, det kunne 
 være dejlig at integrere børn og ældre. Personalet syntes det var en god ide, men kan 
 desværre ikke finde resurser i personalegruppen. Stensvang skal selv passe højbede, 
 krukker, orangeriet m.m. 
 Der er et ønske om mere flisebelægning mellem husene op til køernes græsgang, der er ikke 
 meget plads til passage hvis evt. to kørestole skal forbi hinanden, Jens Pedersen udarbejder 
 en tegning over dette. John henter tilbud hjem. 
 Udgifter til flisebelægning og plantekassen, kommer fra fornøjelseskassen. 
 
 Skal der lejes sommerhus? Beslutningen om sommerferien sættes i bero til ny leder kommer. 
 
5. Varmeinstallation i orangeriet. 
 John orienterede om varme installation i orangeriet, der er taget kontakt til Højbo El og Karl 
 Toft Randbøl VVS, der afventes tilbud. Hvis der skal trækkes strøm i orangeriet, betaler 
 driften elektrikeren og strømregningen. Fornøjelseskassen betaler varmen. 
 
6. Musikalsk underholdning ved arrangementer. 
 Anne Marie Dahl oplyser at Koda afgiften på musikalsk underholdning, betales af driften 
 Overskuddet fra nytårskoncerten deles mellem de fire foreninger der afholder koncerten. 
 Bredsten-Balle senior, Bredsten-Balle Aktivitetscenter, Stensvangs Venner og Plejecenter 
 Stensvang, Overskud i alt 2800 kr. De 700 Kr. som går til Plejecentret Stensvang er sat ind 
 på kontoen ”Indsamlingen til bus” 
 
 Køb af blomster og buketter til husene, betales af fornøjelseskassen. Indkøb af blomster og 
 buketter til husene fortsætter som nu. 
 
 Næste møde er Generalforsamlingen onsdag den 29. mar. 2017 


