Samrådsmøde Æblevej 1 og 2
Mødetidspunkt: Tirsdag den 28. april 2017 kl. 19.00-21.00 i multisalen Æblevej 1.
Deltagere: Marianne og Christian Lund, Kristian og Eva Kjærgaard, Vera Jensen og Annalise Hansen, Ruth og Henning Christensen og Dorthe B. pædagog Æblevej 2, Marianne leder,
Æblevej 1 og Æblevej 2
Fraværende:

Henriette pædagog Æblevej 1

Dagsordenspunkt

Beslutningsreferat.

1.

Velkomst v. formanden

2.

Gennemgang af dagsorden

3.

Orientering fra kontaktrådsmødet
Kristian har ordet

Der blev drøftet om madordningen i beskæftigelse, samt busserne angående Flex trafik
ordningen, derudover blev det drøftet om
markvandringen med boligkontoret.

4.

Valg til næst formand til samråd

Da det ikke var nogle der var til stede der
ikke ønsket at stille op til valg, blev vi enig
om at sætte punktet op igen til næste samrådsmøde.

5.

Drøftelse af budget 2017 for Æblevej 1-2

Der blev drøftet budgettet for 2017, som det
ser ud nu vil det ende ud i minus.

6.

Info om personale

Der blev gennemgået personale situationen.

7.

Evaluering af julen 2016

Julemik forløb godt, den 23. og 24. december forløb også rigtig godt.

8.

Næste møde

Er den 26. september 2017 kl. 19 -21 på
Æblevej 1.

9.

Punkter til kommende møder

Evaluering af sommerfest som er den 9. sep-
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tember 2017 kl. 14.30-17.30.
10

Eventuelt.

Sommerfesten:
Kristian laver indbydelse og sender indbydelsen til Marianne som sender den videre ud,
samt sender han den til Ole som kommer
med hestevognen. Angående betaling af
mad, så skal der tilmeldes på afdelingen så
borgerne i første omgang betaler for maden
via deres kost og så må pårørende derefter
give borgerne pengene.
LEV er så venlig at sponsorere hestevogns
ridning.
Da opvaskemaskinerne ikke kan følge med,
er der blevet besluttet, at der bliver bestilt
enegangsservise. Medarbejderne sørger for
borddækning samt sørger for, at der er drikkevarer.
Alle borger og medarbejderne er inviteret til
at spise sammen i multisalen. Dette gælder
for alle på både Æ1-2
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