
REFERAT FRA PÅRØRENDERÅDES MØDE 

DEN 16/4 2018 

  

Tilstede: Bente-Lis, Tina, Annica, Lisbeth, Hanne, Anita, Thea, Lene og Pernille 

1. Godkendelse af dagsorden: 

- Godkendt. 

 

2. Opfølgning af referat fra sidste møde: 

- Rekruttering af frivillige: her har ledelsen valgt at fokusere på stillingsopslag til faste 

medarbejder, sommer afløser og ledsager, der er kommet en del henvendelser. Ledelsen 

vil følge op på hvordan Kildehaven får tiltrukket nogle frivillige. 

- Mail liste med kontakt personer til pårørende: Kildehaven afventer de sidste ansættelser 

og nye beboer, her efter vil listen blive sendt ud.  

 

3. Kort orientering fra personalet:  

- Lene fortæller at alle 3 enheder har været præget af for lidt mandskab især pga. sygdom 

men også mangel på ubesatte stillinger. Rådhuset forventer at ansætte 2 assistenter og 2 

afløser. Paradis har ansat 2 pædagoger og 2 afløser, Panoramaer har ansat 1 afløser og 

søger efter 2 assistenter. 

- Rådhuset får nye beboere 1. maj og 15. maj flytter Nicolai ind i Kildebo. Panoramaer får 

formentlig også ny beboer 1. maj. 

 

4. Kort orientering fra ledelsen: 

- Pernille fortæller at der har været stort sygefravær pga. influenzaer. 

- Bestyrelsen har længe haft et ønske om at kildehaven træder ud af aftalen med danske 

diakonhjem som styre alt løn til medarbejder og opkrævninger til beboeren, da de mener 

Kildehaven selv kan håndtere dette bedre. Christian er ansat som administrativ 

medarbejde til at udføre dette. 

- Der arbejdes på en ny hjemmeside for Kildehaven som forventes at være færdig til 

sommer på sigt med en intra del. 



- Både Kildehavens åbne og lukket Facebook gruppe administreres af Peter Johannesen. 

 

 

5. Kort orientering fra pårørende: 

- Tina spørg ind til ens regler omkring måltider i Paradis, da det virker til at forvirre 

beboerne. Dette vil Pernille snakke med Malene om.  

- Tina oplevede i Paradis at bemanding i påsken var alt for høj. Pernille fortæller at ledelsen 

er bevidste om det og at problem stillingen var at flere beboer tog hjem til pårørende 

med kort varsel. Kildehaven kan i sådanne situationer ikke tvinge medarbejder til at 

afspadsere.  

- Bente Lis ønsker en tovholder til Vig festival, Pernille kikker på det. 

- Annica fortæller at der har været generalforsamling i Idrætsforeningen og bestyrelsen 

blev genvalgt. Bestyrelsen ønsker en fast tovholder fra Kildehaven til mandagsidræt og et 

møde med Pernille og tovholderen hvor vi kan drøfte forventnings afstemning. Pernille er 

positiv over for dette og venter på møde dato fra Idrætsforeningen. 

- Hanne har søgt og modtaget et legat på 5000,00 kr. fra spastikkerforeningens ferie- og 

aktivitetspulje, legatet er søgt til hjælp til transport i den store fælles bus til Sølund 

festival.  

 

6. Kort orientering fra kasserer: 

    - Thea orienterer om regnskab fra Elværket, som var i balance dog med et meget lille    

underskud. 

 

7. Pårørendepolitik – oplæg fra Kildehaven (bilag): 

- Pernille vil gerne have pårørenderådets kommentar til deres oplæg om den kommende 

pårørendepolitik. Pernille har også et ønske om at oplægget bliver drøftet på et 

beboerrådsmøde. 

- Pårørenderådet fortæller at de havde haft et ønske om at blive medinddraget fra starten 

af processen. Pernille fortæller at hun og medudvalget ikke har været bevidst om at 

pårørenderådet havde været med til at udarbejde den politik som er nu.  

- Aftalen bliver at pårørenderådet arbejder med deres udkast, som bliver fremlagt på 

næste møde i juni. 



 

 

8. Evaluering Diskotek: 

- Fantastisk disko-fest igen med fuldt hus og super dygtige DJ Gong Gong, dog fungeret 

orkestret ikke så godt for vores målgruppe, dette er taget til efterretning.                                                   

Næste diskotek er 3.november 2018. 

 

9. Orientering om Pårørendemøde vedr. værgemål: 

- Socialrådgiveren fra Lev er sygemeldt men Mia, socialrådgiver fra Spastikkerforeningen vil 

gerne deltage ved et pårørendemøde og fortælle om værgemål, det bliver den 14. maj. 

Har man specifikke spørgsmål kan de sendes må mail til Bente Lis så vil hun videre 

formidle dem til Mia så hun kan forbedrede sig.  bentelis@tunenet.dk  

 

10. Behandling af fortrolige oplysninger ift. værgemål og den nye databeskyttelseslov (Bente-

Lis):   

- Bente Lis fortalte om flere forhold hvor hun mener Kildehaven burde havet kontaktet 

hende da hun er værge for Daniel, inden Kildehaven selv havde handlet. 

       Pernille er bevidst om at Kildehaven har et en opgave omkring hvad et værgemål 

indebære.                   

- Kildehavens socialrådgiver arbejder på at alle administrations aftaler skal opdateres med 

de pårørende/værge og at alt personlig data om beboerne skal scannes ind i forhold til 

den nye databeskyttelseslov. 

 

11. Orientering om madpanelmøde (Tina): 

- Tina har deltaget i sidste madpanelsmøde og fortæller at det generelt virker som om der 

er kommunikations problemer mellem kildehaven og fjordstjernes køkken. Pernille 

fortæller at enhederne skal skrive alt til Rikke som så skal være i dialog med Susanne fra 

Fjordstjernes køkken.  

-  Lotte Møller kommer tilbage fra barsel den 3. maj og overtager for Rikke. 

  

12. Møde med Martin den 17/5 kl. 18.00: 

- Efter ønske fra Martin er det kun pårørenderådet han mødes med. 

 

mailto:bentelis@tunenet.dk


13. Fokuspunkter: 

              -  Kommunikation: 
                  - Blev drøftet under flere af de ovenstående punkter. 
              -  Kost: 
                  - Blev drøftet under punkt 11. 
              -  Kontaktpersoner: 
                  - Blev drøftet under punkt 2. 
              -  Kulturen i Kildehaven: 
                  - Blev drøftet under punkt 5. 
              -  Aktivets niveau i weekenderne: 
                  - Ros til Panorama for at de laver forskellige aktiviteter i weekenderne. 
 

 
14. Næste møde: 

- 18. juni kl. 16.30. 
 
 

15. Eventuelt: 
- Der blev spurgt ind til støtteforeningen, Annica og Lisbeth kunne fortælle at Jørgen 

Nyholm stadig ikke har fået kontaktet og overdraget støtteforeningen til de nye 
pårørende som vil hjælpe med at køre den videre. Annica forsøger igen at kontakte 
Jørgen. 

 
Referent: Hanne Nielsen 

 

 


