Referat fra Samrådsmøde for Æblevej 1 og Æblevej 2
Mødetidspunkt: Tirsdag den 26. sep. kl. 19.00-21.00 på Æblevej 1
Deltagere: Astrid Venø, Christian Kjærgaard, Christa Schrøder og Michael, Marianne og
Christian Lund, Mona Jacobsen, Henriette Eskildsen og Marianne Styrk

Dagsordenspunkt

Beslutningsreferat.

1.

Velkomst. V. formand

Kristian byder velkomme.

2.

Gennemgang af dagsorden.

Marianne Gennemgår dagsorden.

3.

Orientering fra kontaktrådsmøde
formand.

Kristian orienterer fra kontaktrådsmødet, og fortæller at de var ovre at se Rosenvænget.
Marianne orienterer om, at alle specialerne som
de forskellige afdelinger har bibeholdes.

4.

Evaluering af sommerfest

Man startede en halv time senere end vanligt,
dette virkede rigtig godt. Lev betalte hestevognstur, som borgerne siger mange tak for.
Der blev drøftet at det ville være bedre at hestevognskørselen først bliver fra kl. 15.00, så man
kan nå at få kaffe fra kl. 14.30 -15.00 så der er
tid til at snakke lidt inden man skulle på hestevognstur.

5.

Generel info fra Marianne
-personale info
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Marianne orienterer om at det var en enkelt medarbejder der var stoppet da hun er gået på pension.
To af de pædagoger der har været på barsel, har
valgt at finde andet arbejde. Den ene er blevet

besat af en sosu ass. Og den anden har vi ikke
fået ansat i endnu, da vi er ved at se på hele organisationen om der er personale for meget andre steder på området.
Gaver bland borgerne

Det er en procedure at borgeren der har fødselsdag, selv køber en gave fra deres egne penge og
skriver et kort at det er for de andre medbeboere,
Så får det det de kan bruge.
Det var flertallet fra samrådet, der ville have at
dette fortsætter, som det er nu, dog er det vigtigt
at snakke med pårørende om det inden der bliver
købt.

Hvad giver borgerne til deres
fødselsdag?

Der blev besluttet i samrådet at borgerne kun
skal give en lille ting på værkstedet, f.eks. et negerkys, is eller kage, dog ikke i den størrelsesform som hid til.
I boligen, kan de give en is, lagkage eller andet til
dessert eller kaffen til gruppen og ikke hele huset.
Det er det vigtigt at være i dialog med pårørende
om dette.

6.

Julemik frokost

Søndag den 19/11 kl. 14.30 vil der blive serveret
kaffe og kage, kagerne er medbragt fra pårørende. Personalet sørger for at servere drikkelse. Der
blev besluttet, at personalet sørger for at købe
enegangsservice og det er vigtigt, at det er plastik tallerkner + glas.
Der kommer aftensmad udefra kl. 17.30.
Betalingsmåden er på samme måde som ved
sommerfesten.

7.

Info om samrådsvalg
(24. oktober 2017 kl. 19.00-20.00)

Retningslinjerne for samrådsudvalg er at fremadrettet er det kun samrådsmedlemmer der er valgt
der kommer med til samrådsmøde, derfor er det
vigtigt at man møde op den dag, så man kan blive valgt ind.

8.

Punkter til kommende møde

Titel: Samråd Æblevej 1 og Æblevej 2
Sagsnummer: 27.00.00-I00-5-13

-

Kontaktrådsformand
Evaluering julemik
Evaluering af jul og nytår 2017
Orientering om Æ1-2

9.

Eventuelt
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er, blev spurgt ind til om der var kommet et svar
fra boligforeningens møde om de 96.000kr. som
står.

