Referat fra borger/pårørenderåds møde

Mødedato

Den 3. september 2020 kl. 16.30 – 18.00

Aktivitetshuset Skriversvej, Skriversvej 8 8800 Viborg
Mødested
Deltager

Søren Mouritsen, Svend Børge M. Nielsen, Anne Eriksen, Chantal Schade
Kanstrup, Stig L. Bach, Torben Bay, Kirsten S. Larsen, Arly Heide, Tove
Pedersen, Pia Laugesen, Anne Rathke og Linda Nørgaard

afbud
Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
2. Godkendelse af referatet fra den 23. juni 2020
Godkendt
3. Nyt fra stederne:
Vesterbrogade V/ Anne Ferieturen gik til Husby, hvor der var gåtur til Vesterhavet, det var noget
hårdt at går til havet med to kørestole. Det var dejligt at komme på ferie Vesterbrogade passede
dyrene på Skriversvej i uge 29 og 30. Vi var på landet på en dagstur. Det har været rigtig dejligt, at
vi kunne komme på ferie i et sommerhus, da vi var meget sammen.
Merkurvej V/ Svend Børge: Det går godt på Merkurvej. Vi har haft uanmeldt besøg af Det sociale
tilsyn. Vi har besluttet at aflyse den fælles julefrokost pga. Corona. Vi tror, at det kan blive svært at
overholde de restriktioner, der er for at holde afstand. Vi har været på ferie til Kruså. Vi var på camping.
Asmild Toft: V/Chantal: Det går godt på Asmild Toft, der er flyttet en ny borger ind. Vi har besluttet
at holde husmøde hver 3. uge. I mandags var der besøg af en diætist, hvor vi snakkede sundhed.
Vi har drøftet om vi skal tage på shelters tur.
Skaglen:V/Søren Vi har været i sommerhus, hvor vi var delt i to grupper, hvilket var godt. Det ene
hold var i Ebeltoft og det andet i Grenå. I uge 29 og 30 har der været tilbud om 4 endagsture. Vi
skal til høstfest i Mønsted Kulturhus som LEV har arrangement.
Skriversvej:V/Stig Vi har lavet om i grupperne. Vi er blevet gode til at samarbejde. Vi er kommet af
med vores vagel, da den savnede nogle at være sammen med. Kaninen er død. Vi har fået nye havemøbler. Vi laver aktiviteter udendørs.
4. Information fra ledelsesområdet: herunder økonomi, personalesituationen, m.v.
Skriversvej: - Vi har taget afsked med en medarbejder der er gået på pension. Vi har valgt at ansætte to fleks medarbejder, som kører bussen morgen og eftermiddag. Vores oplevelse er, at det er
godt når det kan være den samme chauffør der kører. Vi skal have temadag den 15. september,
hvor vi skal drøfte grupperne i huset og kigge på rumfordelingen. I øjeblikket har vi et par borger der

har det dårligt, hvilket har betydet at vi har brugt ekstra ressourcer i forhold til disse borger. Hvilket
kan have indflydelse på det samlet budget.
Asmild Toft:- Vi er ved at kigge på personaledækningen, da der er nogle borger der er gået ned i
niveau i løbet af de sidste par år. hvor der også er nogle der er flyttet og der er kommet nogle nye
borger. Det samlede budget ser ok ud.
Skaglen: Budgettet hænger sammen
Merkurvej: Her er vi udfordret på økonomien, da det er et lille bofællesskab og der er ikke et stort
budget at gøre godt med.
Der har ikke været nogen ændringer i forhold til personalet.
Vesterbrogade:- Vi har haft anmeldt besøg af Det sociale tilsyn. Det gik godt. Budgettet forventes
at gå i nul.

5. Tilsynsrapporten fra Asmild Toft.
Der var ingen bemærkninger fra rådet.
6. Tilbage melding fra mødet i Borger/pårørenderådet Handicap den 13. august 2020.
Det var et godt møde, hvor alle fik hilst på den nye handicapleder Morten Kurth. Det
var nogle gode oplæg der var om Coronaen.
I forhold til den pårørende der var utilfreds, synes borgerne var ubehageligt og næste gang vil de
går, hvis man ikke snakker ordentlig.
7. evt.
Skriversvej: ønske fra pårørende. Kunne godt tænke at der kommer mere bevægelse ind.
Vi inviter Per fra Katrinehaven næste gang.

