Referat
Møde

Bruger- og pårørenderådsmøde

Tid

10-02-2020, kl. 12.00

Sted

Lindholm Plejehjem

Deltagere

Aase, Ena, Anne-Margrethe, John, Birgit, Aksel, Anette, Kristine, Asia
og Ann

Afbud

Kim

Sagsnr.

Indtast sagsnr.

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af referat – Godkendt.
Godkendelse af dagsorden – godkendt.
Referent – Ann.
Nyt fra plejehjem
•
•
•
•
•

Ny beboer repræsentant Birgit blev budt velkommen og orienteret om rådets opgave samt præsentation af øvrige medlemmer.
Der er pt 4 langtidssyge, som har stor indflydelse på økonomien.
Der er ikke oplysninger om budgettet for 2020 endnu.
Der er pt. 5 ledige boliger hvoraf de 3 er udlejet senest 01.03.20.
Der vil i løbet af marts måned ske en udskiftning af medarbejdernes arbejdstøj.

5. Nyt fra rådet
•
•
•
•
•

Ena har talt med boligselskabet ang. molokker, som med tiden sandsynligvis vil blive etableret på
pladsen, hvor højbedene er i dag. Det vil dog ikke ske i 2020, da der ikke er økonomi til det.
Derfor vil der være mulighed for, at beboerne kan sætte deres eget præg på bedene. Ena og John
snakker sammen om videre plan.
Der er enighed i rådet om, at der afventes etablering af ny affaldsløsning før der planlægges yderligere om løsningen i gården og bedene.
Ena har talt med boligselskabet ang låse på vinduerne, det var muligt, og Ena vil blive kontaktet,
når der er en løsning.
Ena har undersøgt muligheden for, at de beboere, som ønsker det, kunne få en anpart i en hest.
Hun afventer stadig tilbagemelding, om der er mulighed for at købe anpart i en hest fra lokal området.

6. Evt.
•

Der er et ønske fra pårørende om, at der ansættes et personale til at varetage træning med de beboere, som ikke har visiteret træning. Muligheden kunne være, at der købes timer eksternt til træning. Anette og Kristine undersøger behovet og vender tilbage inden næste BP-rådsmøde, hvis
behovet viser sig aktuelt.

•

Medarbejderne vil i nærmeste fremtid gå rundt og spørge alle beboere, om der er interesse for det.
Resultatet drøftes på næste møde.

7. Næste møde – mandag d. 25 maj kl. 12.00 – 14.00 i fælleshuset.
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