REFERAT FRA PÅRØRENDERÅDES MØDE
DEN 15/11 2018
TILSTED: Thea, Tina, Annica, Anita, Bente Lis, Hanne, Lisbeth, Pernille, Lene
1. Godkendelse af dagsorden:
-

Godkendt.

2. Opfølgning af referat fra sidste møde:
-

Intet.

3. Kort orientering fra personalet:
- Lene fortæller at Kildebo er tæt på at være en selvstændig enhed med personale og Helle
Thorsen som Team leder. Det skulle også være tæt på at der er styr på kontakt personer til
alle beboer. Hanne, teamleder i Panorama er sygemeldt.
Gården har haft tilsyn og alt var meget fint.
Planlægningen for jul og nytår er i fuld gang.

4. Kort orientering fra ledelsen:
-

Pernille fortæller at Hanne fra Panorama ikke kommer tilbage til stillingen som teamleder
men til andre opgaver, teamleder stillingen er slået op.

-

Den forventet nye hjemmeside er endnu ikke kommet op at køre, da firmaet ikke kunne
fuldføre opgaven, der er nu taget kontakt til dem der har lavet Fjordstjernes hjemmeside,
hun har overtaget opgaven og hjemmesiden forventes nu at være klar i uge 47.

-

Sygefraværet er mellem 5 og 6 %, der arbejdes stadig videre med dette.

-

Der har også været tilsyn på Kildehaven også her med en meget positiv rapport, den
pegede på nogle udviklingspunkter til at arbejde videre med.

-

Gruppen af pårørende der skal være med til at udarbejde spørgeskemaet skal mødes den
26 nov. for at få tilpasset spørgeskemaet som vil komme ud til alle pårørende formentlig i
januar.

5. Kort orientering fra pårørende:
-

Der spørges indtil hvorvidt der er gang i de aftalte kontaktteams møder i Paradis, som
blev aftalt på mødet den 2. oktober, Pernille og Lene mener at Malene er i fuld gang med
planlægningen og at de aftalte møder er i gang.

-

Vedr. Onsdags musik med HC, Pernille fortæller at Kildehaven betaler for at HC forsætter i
2019.

-

Bente Lise sørger legat hos SEAS-NVE og Hanne søger legat hos Spastikkerforeningen.

6. Kort orientering fra kasserer:
-

Thea fremlægger beholdningen. Ved næste møde skal der være et punkt hvor vi drøfter
hvad pengene skal/kan bruges til.

7. Evaluering af Diskotek:
-

Endnu en kæmpe succes med udsolgt, næste diskotek er den 23/3.

8. Pårørendepolitik – oplæg fra Kildehaven + oplæg fra pårørenderådet (bilag):
-

Vi fik i samarbejde de sidste punkter på plads og den skal nu endeligt godkendes.

9. Pårørenderådets formål og hvad er vores rolle? :

- vi drøfter ovenstående punkter med Pernille, og om hvad vi hver især tænker at punkterne
indeholder. Vi blev ikke færdige da der var mange interessante synspunkter og vi vil derfor
genoptage punktet på næste møde.
Der blev dog aftalt at Annica og Pernille fremadrettet samarbejder om at lave en dagsorden.
Forslag om at pårørenderådet slår op på Facebook i den lukket gruppe, når der er møde i
pårørenderådet og om der er nogle ønsker til punkter på dagsordenen.
Muligheden for på næste generalforsamling at revidere enkelte ord.

10. Hvad er Kildehavens visioner ift. Kildehavens målgruppe?:
-

Pernille fortæller at ledelsen og bestyrelsen er enige om at der fremadrettede skal laves
et større benarbejde for at sikre sig at nye beboer kan rumme at bo sammen med så

mange andre beboer, da Kildehaven er et stort bosted, samt at kommende beboer ikke er
udadreagerende.

11. Udarbejdelse af handleplan:
-Annica laver et udkast.

12. Fokuspunkter:
- Kommunikation:
- Kost:
- Kontaktpersoner:
- Kulturen i Kildehaven:
- Aktivets niveau i weekenderne:
-Dette punkt blev udsat til næste møde.
13. Næste møde:
- Den 7. januar kl. 17.30
- Årsmødet er den 26. januar kl. 11 med efterfølgende nytårs kur kl. 12,30
14. Eventuelt:
- Der blev igen spurgt til Kildehavens støtteforeningen, Annica vil igen forsøge at kontakte
Jørgen Nyholm.

