
Dagsorden til møde i Katrinehavens pårørenderåd. 

Dato: 16.08.2021 

Tid: 16.30 -18.30. 

Sted: Katrinehavens café. 

Medlemmer: 

Pårørende: Mikkel Aaris, Anni Vognstoft Jensen 

Jørgen Mejlsø, Jonna Christensen, Bo Hedelund, Per Hesselberg. 

Medarbejdere:  

Ledelse: Lilli Ane Urup, Lene S: Carroll 

Afbud fra: Anni Vognstoft Jensen 

Ordstyrer: Per Hesselberg 

Referent: Lene S. Carroll 

Dagsorden. 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst. 

-ref. fra d 11.11.2020, vedlagt som bilag 

-ref. fra GF 3.12.2020, vedlagt som bilag. 

Da det er længe siden tænker jeg lige vi genopfrisker de sidste møder vi har haft og ser om 

der er nogle ”hængepartier” 

Referat godkendt. 

 

2. Orientering fra formanden. 

a. Siden sidst. 

Siden sidst:  

- Per har snakket med forvaltningen i henhold til hjemmesiden, for at finde ud af hvorfor det er besluttet 

at den skulle ændres. Det har ikke været muligt at finde ud af hvem der har taget denne beslutning. 

- Tages med til socialudvalgs møde. 

- overordnet set vil Viborg Kommune ensrette alle hjemmesider.  

- der er aftalt at Støtteforeningen Katrinehavens Venner, kommer på hjemmesiden. 

 



3. Orientering fra Lilli Ane Urup 

- herunder økonomi, status mm 

Status fra Lilli Ane: 

- Økonomien er i balance. 

- Corona fylder ikke så meget mere. Vi benytter ikke mundbind mere – hvilket blev besluttet i starten af 

juli  måned. 

- Fælles aktiviteter er startet op, Kahytten er startet op – der kommer to kahyt tider – sådan vi tager 

mere hensyn til den enkeltes behov. 

- Socialtilsyn, vi fik et opmærksomhedspunkt på vores alarmer (fx bevægelsescensor, epi-censor og 

stofseler). At benytte disse er lige stillet med en magtanvendelse, derfor skal vi søge tilladelse til at søge 

om brug af disse. Vores tilladelser var bl.a. forældede, derfor skulle vi indberette hver dag til socialt 

tilsyn, indtil vi fik søgt tilladelserne hjem. 

- Efter 1,5 måned havde vi fået søgt alle tilladelserne hjem – vi indberetter nu til socialt tilsyn og 

myndighed en gang i måneden. 

- Dette har medvirket til vi har fået øget opmærksomhed på de løsninger vi bruger for at passe på vores 

borgere.  

- Vi vender forskellige muligheder – tager en overordnet snak om hvad vi skal overveje. 

- Lilli Ane fortæller om hvad vi starter op nu her af kompetenceudviklingen. 

- Teamleder Rikke Aggerholm er gravid og går på barsel sidst i oktober måned. Derfor overvejer vi lige nu 

hvordan vi ledelsesmæssigt skal fordeles det kommende år. Bl.a. overvejes der om vi skal have 

teamkoordinatorer i klynge 1,2 og 3. Der kommer en orientering, når den endelige organisering er på 

plads.  

 

4. Kultur m.v. i Katrinehaven/Mikkel 

- Mikkel har haft to episoder – i forbindelse med at borger skulle deltage i nogle private arrangementer – 

Mikkel fortæller om de pågældende episoder. 

- Kommunikationen er ikke klar og tydelig og følelsen for pårørende er at medarbejderne er utydelige, 

kommer med undskyldninger og giver ikke klar besked.  

- Med udspring fra dette, vil Mikkel gerne vi sætter fokus på kulturen fra medarbejdere til pårørende – 

hvordan italesætte vi dette. 

- Vigtigt vi hjælpes ad med at være kulturbærer – hvordan sætter vi fokus på det: Forslag – Sætte mere 

fokus på pårørende samarbejde. 

- Hver gang der er pårørenderådsmøde, vil dette punkt blive debatteret. 

- Mulighed for at tage dette emne op på en generalforsamling – sådan alle pårørende deltager. 



 

5. Vedligeholdelse/Per 

- kan der udarbejdes en oversigt over hvem der står for hvad? Er det Katrinehaven, eller 

Bolig Viborg, hvad hører til hvem? 

- Mikkel forklarer:   

- Udenfor brandvejen vedligeholder Kathrinehaven.  
- Indenfor brandvejen er det kommunale ejendomme, hvor udgiften fordeles på kommune og 
Kathrinehaven.  
- Kathrinehavens udgifter fordeles så yderlige på kommune og beboere.  
 

- Ventilationen er en udfordring – den eneste klynge hvor ventilationen fungere er klynge 4, men de 

arbejder på at få det til at fungere. 

- Møde med afdelingsmøde mandag den 23. august kl. 16.00 på Katrinehaven. Evt. Taj. 

- Rengøringen er blevet opnormeret, dvs. det er et rengøringsfirma, sådan der bliver gjort tidligt rent i 

fælles boligarealer hver dag inden borgerne står op.  Rengøringsfirmaet hedder ”De forenede vaskerier”. 

Planen er, at de Forende vaskerier skal overtage alt rengøring i Katrinehaven. Dermed skal vi ikke 

længere udføre egenkontrol, men kontrollen bliver udført udefra. Dette for at sikre en højere 

rengøringsstandard i Katrinehaven. Vi skal være opmærksomme, at vi deler udgifterne med 

afdelingsbestyrelsen.  

 

6. Stillings og opgavebeskrivelse på pedel/Per 

- Afdelingsbestyrelsen finder ud af det. 

- Katrinehaven samarbejde med afdelingsbestyrelsen i henhold til de opgaver der skal laves herude, det 

det reelt er dem der er leder for pedellen.  

 

7. Udearealerne/Mikkel 

- Der bliver lavet nogle for beredninger mellem klyngerne i udearealerne. 

 

8. Nyt møde: 

Dato for næste møde er 25. oktober kl. 16.30 på Katrinehaven. 

 

10. evt. 


