Referat - Beboer/Pårørenderådsmøde
Den 7.6.2018
Deltagere:

Ordstyrer:
Referent:

Dagsorden:

Referat:

1: Godkendelse af
referat fra sidst. Max.
10 min.

Referat godkendt

2: Valg af
mødeleder/referent
Beslutning
3: Orientering fra:
- Beboerne

Det er besluttet at Arne og Jette er faste mødeledere
og referent.

- Pårørende

- Medarbejdere

- Ledelse

Der kommer ny beboer i Vestergade.
Der er ikke sket så meget, (Aalborg/Hedevej) så ikke
så meget at fortælle.
Der sker ikke så meget på Enggården. Der har
desværre været en del dødsfald.
Der kunne godt bruges en servicemand til små opgaver
udendigt. Der er søgt om senior medarb, i denne
forbindelse.
Vindues pudsning er individuelt alt efter hvad den
enkelte borger selv er i stand til at udføre eller vælger
at tilkøbe.
Lisbet – Enggården. Vi tager på ferie til Skagen i uge
25. Orienterer om nylig dødsfald på Enggården.
Hedevej – tager på ferie i uge 34 til Rønbjerg.
Enggården låner Vestergades bus og Vestergade låner
Enggårdens i uge 34.
Arne – der er en medarb. Der går på barsel. Der er
samtaler tirsdag til barselsvikariatet. Der starter også
en studerende.
Jette- orienterer om frivillighed i forbindelse med
Enggården. Vi vil gerne være en større del af
lokalsamfundet, derfor er der taget initiativ til at der skal
være en bod nede i byen til jul, hvor vi kan sælge små
loppefund – pigernes strik og samtidig få en snak om
frivilligt arbejde og Enggården.
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4: Frekvens af
pårørendemøder
Diskussion

Beslutning
5: Sundhedsfaglige
tilsyn.
Diskussion

Beslutning
6: Nye regler for tilkøb
af socialpædagogisk
ledsagelse under ferie.

Vedr. tomme pladser, så er der pt. 3 tomme. Vi
arbejder pt. på at få udvidet målgruppen til at omfatte
borgere med erhvervet hjerneskade, da der er en
borger som er interesseret i en plads.
Vi er ved at være færdig med den faglige
opkvalificering af personalet.
Det vedtages at vi holder møder hver halve år. Ved
behov kan der indkaldes yderligere.
Der efterlyses oplægsholdere på møderne. Arne og
Jette vil tage det op med de øvrige steder.
Punkt fra sidste gang.
Sygeplejersken har været hele vejen rundt i Hadsund
og Mariager.
Det er meget positivt at vi har fået en der har fokus på
borgernes sundhed.
Punkt fra sidste gang.
Endelige beslutninger omkring dette, er endnu ikke
vedtaget.

Diskussion
Beslutning
7:

8:

Diskussion
Beslutning
Diskussion
Beslutning

9: Evt.

Der er en forestående problematik, at der ikke
længere kan hæves kontanter i banken. Der
arbejdes på et løsningsforslag i kommunen.
Næste møde afholdes 08.11.18 på Enggården

Punkter til næste
møde:
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