Referat fra Bruger-pårørenderådets møde d.
10. april 2019
Ordstyrer : Grete Hagedorn
Referent : Pia Jeziorski

1. Referat godkendt
2. Dagsorden godkendt.
3. Nyt fra ledelsen:
a. Vedr. Facebook så er der en dialog med Hvidovre kommunes Jurister og
kommunikations afdeling. De opfordrer os til at lave vores Facebook gruppe om til en
side. Og så bliver der lavet en instruks på fremtidig brug af denne side med billeder
osv., vi vil fremadrettet bruge husets iPads, som skal bruges til at tage billeder. Disse
iPads skal altid være på Krogstenshave efter endt arbejdstid. Carsten og Betina vil
stadig stå som systemadministratorer. Og så vil man finde nogle redaktører, der tager
billeder og også kan ligge dem ind.
b. Vi orienterede lidt om de kommende højtider og mærkedage. Og kunne fortælle at
påskefrokosten bliver afholdt skærtorsdag og 2. påskedag bliver der serveret
chokoladeæg til kaffen. Vores Sankthansfest bliver afholdt på dagen og vi har hyret
levende musik. Der vil komme nærmere information vedr. disse højtider og mærkedage
på opslag og på aktivitetsplanen, når tiden er der. Vi fik også en snak om at det er en
god ting at fastholde disse mærkedage.
c. Med hensyn til sidste mødes spørgsmål og ønske om flere korttid parkeringspladser,
kan det oplyses at der arbejdes på sagen.
4. Nyt fra Beboerne:
a. Mette kunne oplyse at der sammen med en gruppe beboere havde været et
menuplanlægningsmøde, som var forløbet godt. Med en god snak om gamle retter og
en opfordring om at komme med evt. opskrifter på retter som man synes kunne være
en god ide at få lavet i køkkenet og den ide var køkkenet også med på. Lige nu mangler
vi at få en opskrift fra Verner på paprikagryde.
5. Nyt fra Pårørende:
a. Der var ros til den første cafe lørdag der var blevet afholdt i lørdags d. d. 6.4.
Gode priser og hyggeligt selskab og super lækre kager.
Berit oplyste at der d. 9.5 vil være opstart med Torsdags restaurant, og der vil komme
mere information om hvordan man tilmelder sig osv.

b. Der var et spørgsmål vedr. tavle på afdelingerne, hvem der er i vagt, det var i brug i
huset 47, og huset 29, men manglede i huset 31, men Sannie ville gå tilbage og få sat
det i værk.
c. Så var der et ønske om at huske at benytte navneskilte.
d. Der var et forslag, om det var en god ide at de pårørende fra gruppen måske af og til
talte sammen inden møderne, hvis der var noget de gerne ville have drøftet i rådet.
Anni samlede lidt mailadresser sammen.
6. Nyt fra ældrerådet:
a. Der er blevet bevilget ca. 840.000 kr. fra puljen til bedre bemanding. Pengene bruges
på opnormering til det plejepersonale som har ønsket at gå op i tid. Og de resterende
penge bliver brugt til at ansætte 2 aktivitets personaler der skal arbejde fra 16-21 på
hverdage, hver uge. Dog med en vagt om lørdagen hver 8. uge (til cafeeftermiddag)
b. Status på CURA er at når der er luft i arbejdsgangen, så bliver det lagt ind. Vikarer fra
personalegruppen og afløsere er også oplært i CURA, så de bruger også Cura.
c. Tryghedshotellet har været i brug af 2 borgere og der er også blevet booket til nye
besøg. Man er i huset klar til en fuld bookning. Og har styr på de praktiske opgaver en
bookning er forbundet med.
Vi talte lidt om at der skal noget mere oplysning ud til Borgerne i Hvidovre kommune,
for at gøre opmærksomhed på tilbuddet. Og en af ideerne var, om det var muligt at få
en fast tekst med oplysninger om muligheder og tilbud til borgere med Demens tæt
inde på livet. Grete Hagedorn sidder med i en arbejdsgruppe, der vil arbejde videre
med dette.
d. Vi har et godt samarbejde med vores frivillige og har ca. 15 frivillige tilknyttet vores
liste. Cykelpiloter, hjælpere til større arrangementer, mødre gruppe på besøg,
månedens salme, der drives af 3 frivillige og som har kørt i mange år. Og andre der
bidrager med andre ting, som stuebesøg, gåture osv.
e. Der har været super meget gang i billetsalget til den årlige kommunale skovtur, der i år
går til Lyngkroen i Odsherred.
7. Evt.
a. En stor opfordring til at sende punkter til kommende møde i god tid og gerne
overholde deadline.
b. Der har været nogle vanskeligheder i at få lagt aktivitetsplan & dagsorden & referat op
på vores hjemmeside, men det bliver udbedret nu, lover Lene.

Næste møde er d. 12. juni
Punkter til dagsordenen eller afbud til mødes sendes til Pia / pjz@hvidovre.dk
Deadline er onsdag d. 29.5 2019

OBS ! hvis du er forhindret i at deltage , vil vi blive glade for et afbud !!

