Referat fra Samrådsmøde for Æblevej 1 og Æblevej 2
Mødetidspunkt: den 23. august kl. 19.00-21.00 på Æblevej 1
Deltagere: Astrid Venø, Christian Kjærgaard, Henning og Ruth Christensen, Christa Schrøder Marianne Lund. Mona Jacobsen, Trine Lund, Henriette Eskildsen, Dorthe Bertelsen og
Marianne Styrk

Dagsordenspunkt

Beslutningsreferat.

1.

Velkomst. V. formand

Kristian byder velkomme.

2.

Gennemgang af dagsorden

Marianne Gennemgår dagsorden.

3.

Orientering fra kontaktrådsmøde
formand

Der blev orienteret om at beskæftigelse, har lukket fælleshuset og borgerne er blevet flyttet på to
matrikler i stedet for tre, der er ikke blevet flere
borgere og heller ikke færre personaler, det er en
del flere borger på mindre kvadrat meter.
Pårørende var undrende over måden hvorpå det
blev gjort, da de med magt kort frisk skulle være
med til at beslutte hvilken afdeling der skulle lukke.
Der bliver holdt et ekstra møde, som kun pårørende må være deltagende.
Der blev yderlig drøftet om de busser/bil der er
blevet solgt.
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4.

Orientering fra Æblevej 1-2
Evaluering af sommerferie

Efter omstændighederne at der ikke var busser
på område, har det været en god sommerferie for
både borgerne og personale.
Personalet har været rigtig gode til at lave andre
alternative ting og de dage der hvor der har været en bus, så har borgerne på skift været på udflugt.

Personale situation

Ind til videre er der stadigvæk 4-4 på arbejde i
hver vagt på begge afdelinger, dog kan det ske at
når der er mange borgere der er hjemme på weekend, kan personale godt finde på at være tre på
Æblevej 2 dog ikke på Æblevej 1.

Økonomi

Økonomi på Æblevej 1-2 ser pt. Ok ud.

5.

Salg af busser hvordan gør man nu
kommer ud af huset.

Der blev drøftet om forskellige muligheder
fremadrettet. Christa og Kristian vil undersøge
om det er muligt at få sponsor busser.

6.

Dato til næste samrådsmøde

Den 15. november 2016. kl 19-21 på Æblevej 1 i
multisalen.

7.

Punkter til kommende møde

- Kontaktrådsformand
- Evaluering af sommerfest
- Orientering om Æ1-2

8.
Eventuelt
Tyveri
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Der er nu i periode forsvundet en del ude på hele
området, det er blevet politianmeldt, men det er
yderlig ved at blive undersøgt, hvad der kan gøre
for at skabe mere sikkerhed over borgerenes
ejendele.

