Referat af Beboer- og pårørenderådsmøde d. 3.
marts 2020 i Fælleshuset
11/3-20
Medlemmer af rådet:
Øst Stuen
Ingen opstillede
Øst 1.sal
Tina Feldthusen, bolig 104 (valgt 2019)
Vibeke Kohl (Vipsen), bolig 111 (valgt 2018)
Vest Stuen
Annette Selvig, bolig 25 (valgt 2019)
Dorte Kesje, (pårørenderepræsentant bolig 21) (valgt 2018)
Vest 1.sal
Pia Sand, bolig 113 (valgt 2018)
Leif Corinth-Hansen (pårørenderepræsentant bolig 113), (Formand) (valgt
2018)
Henrik V. Larsen (pårørenderepræsentant bolig 124)(valgt 2018)
Faste medlemmer i Rådet:
Aase-Marie Christiansen, Repræsentant fra Seniorrådet (ikke tilstede)
Ane Berg Frische, Centerchef, Frydenholm
Andre deltagere:
Anne-Marie Valentin, Afdelingsleder Øst
Hell Christensen, Afdelingsleder Vest
1.
Formanden bød velkommen.
2.
Referat fra sidste møde (19.november 2019) godkendt.
3.
Formandens beretning:
Formanden havde ikke haft mulighed for at deltage i workshop 27/2 - generelt
var der ikke noget nyt siden sidste møde.

4.
Centerchefens beretning:
Ane oplyste at Jane nu var stoppet og der var holdt afskedsreception.
Til workshop mødet deltag 26 beboere, pårørende og medarbejdere og der blev
arbejdet i grupper bl.a. med emner som relationer, anerkendelse, aktiviteter,
kost, tillid. Yderligere deltog udviklingskonsulent Rikke Buhl fra Social og
Sundhed samt en repræsentant fra Seniorrådet, der gerne ville følge projektet.
Dyberegående materiale fra dette gruppearbejde vil være at finde på vor
hjemmeside i nær fremtid.
Der vil blive dannet to arbejdsgrupper, der vil afholde nye møder og fortsætte
arbejdet med udvalgte temaer.
Vi er selvfølgelig meget opmærksomme på Corona situationen, og kommunen
følger retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. Der opsættes i nær fremtid
håndspritbeholdere ved alle indgangsdøre, som det henstilles der benyttes af
alle.
Styrelsen for Patientsikkerhed kommer på varslet kontrolbesøg på Bistrupvang d.
20/3. Eventuelle beboere, der bliver inddraget i kontrollen, vil blive informeret i
forvejen.
5.
Nyt fra Seniorråd.
Aase-Marie var ikke tilstede - intet nyt fra Seniorrådet
6.
Eventuelt.
Der var kommet spørgsmål fra et medlem at rådet.
1) Alle medlemmer af rådet indkaldes enten via e-mail eller indkaldelse
direkte til boligen.
2) Det vurderes fortsat om det ressourcemæssigt er realistisk at udsende
yderligere nyhedsinfo via e-mail til familie. Grundet datalovgivningen kan
vi ikke udsende det nuværende månedsbrev.
På Bistrupvangs hjemmeside annonceres alle relevante informationer og
arrangementer for familie.

3) Formålet med Beboer- og pårørenderådet blev genopfrisket:
Formålet med rådet er at repræsenterer beboernes interesser og
medvirke til en løbende dialog om tilrettelæggelse af hverdagen,
herunder
- retningslinjer for kostplaner
- arbejdsrutiner
- aktiviteter

- samvær m.v.
4) Beboerrådsrepræsentanterne kan give input for alle beboere ved møder
og referat opsættes på opslagstavler i boenhederne, samt sendes direkte
til medlemmer af rådet.
5) Møderne er under tiden for korte – det besluttes at udvide til 1½ time.
7.

Opfølgning workshop – som nævnt er der indledende iværksat to
arbejdsgrupper. Flere vil eventuelt følge.
Forespurgt mener Beboer- og pårørenderådet generelt ikke de har fået
et tilfredsstillende udbytte af deres deltagelse i rådet.
Det diskuteres om det fremadrettet kunne være relevant at ændre
Beboer- og pårørenderådet samarbejdsform til et bredere forum, for
dermed at få mere input fra beboere, familie og medarbejdere.
Dette er der ikke umiddelbart stemning for, da man mener for mange
deltagere uoverskueliggør processen.

Næste Beboer- og pårørenderådsmøde på Bistrupvang er aftalt til
Tirsdag d. 9. juni 2020 kl. 15.30 – 17.00 i Fælleshuset.
Foreløbig dagsorden:
1. Formanden byder velkommen.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Formandens beretning.
4. Centerchefens beretning.
5. Nyt fra Seniorråd
6. Eventuelt
Eventuelle forslag til dagsorden afleveres/sendes til formanden senest 14 dage
før på leifcorinthhansen@gmail.com
Venlig hilsen
Ane Berg Frische
Centerchef

