Samrådsmøde Handicap Løgumgård Æblevej 1 og 2
Mødetidspunkt: 5. februar 2019
Deltagende: Eva og Christian Kjærgaard, Evy og Frank Hjortlund, Christa og Michael
Schrøder, Henning Christensen, Solvej og Marianne Styrk

Dagsordenspunkt
1.

Velkomst v/ formanden

2.

Gennemgang af dagsorden

3.

Orientering fra
pårørendes mødet
d. 20-11-2018
v/Kristian

Referat
Kristian laver en præsentation.

Kristian orienter om pårørendes møde.

4.

Evaluering af julefrokost,
julemik.

Der er generelt positiv tilbagemelding fra Julemik. Musikken
var god, det var lidt med æbleskiverne, som var glemt at blive varmet, men det fik vi i samarbejde ordnet, så alle fik æbleskiver.
Pårørende roste for hvor fint det var pyntet op.

5.

Orientering fra Æ1-Æ2

Marianne orienter om, at der vil ske en del ændringer i 2019.
Da hele Handicap Løgumgård er gået ud med et underskud på
2,7 millioner.
Det får den konsekvens, at vi på alle afdelinger skal holde
vores budget, hvilket betyder at dette IKKE er en besparelse
men en til rettelse af vores budget, som vi har fået udstedet i
årets begyndelse.
Om vi kommer til at skal betale hele det underskud i 2019 er
der ikke viden om endnu.
Dette vil få den betydning at den service vi har ydet ind til nu,
vil blive en anden da vi skal rette den ind efter budgettet. Der
vil opleves at der står fulde vasketøjskurve og at der ikke er
alt der er nået i en vagt. Der vil opleves at der er færre personaler på arbejde.
Der vil opleves at medarbejderne vil hjælpe på kryds af afdelingerne for at kunne holde budgettet.
For at vi ikke kommer til at overskride budgettet i 2019, er
det blevet implementeret et tavlemøde hver måned med fagchefen, så vi hele tiden kan følge vores forbrug.
Da den største del af lederne står med meget store enheder,
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er der blevet besluttet at ansætte en leder mere, som skal
være på Æblevej 2. Hvilket betyder, at Marianne Styrk vil blive på Æblevej 1, men vil have et meget tæt samarbejde med
Æblevej 2. Marianne vil også lære den nye leder op. Dette vil
betyde at den nye leder og Marianne skal hjælpe til ved de
resterende ledere. Så deres arbejdsbyrde vil blive mindre.
Områdelederen har orienteret ledelsen om, at hun har fået til
opgaver at koncentrere sig om opgaver som ligger mere oppe
ad i systemet, hvilken betydning, at der er opgaver, hvor områdelederen har været inde over før, bliver lagt ud til os ledere.
Der vil pt. fortsætte med at være et samrådsmøde for de to
afdelinger.

6.

Næste dato

Den 14. maj 2019 kl. 19.00-22.00 i multisalen på Æblevej 1,
6240 Løgumkloster.

7.

Evt.

Intet.
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