
REFERAT FRA PÅRØRENDERÅDS MØDE  

DEN 9/3 2020 kl. 19.00 

Tilstede:  Annica, Lisbeth, Anita, Mie, Hanne, Pernille 

Fraværende: Thea og Lene, Greta 

 

1. Godkendelse af dagsorden: 

- Tilføjet punkt 10 vedr. udsættelse af diskotek. 

 

2. Konstituering Pårørenderådet: 

-Formand: Annica 

-Kassere: Lisbeth og Thea skal forsat have adgang til bankkontoen 

-Sekretær: Hanne  

- Øvrige medlemmer: Thea og Mie 

- Suppleanter: Anita og Greta 

 

3. Opfølgning af referat fra sidste møde: 

- Enkelt tilføjelse til listen over rengørings opgaver. 

 

4. Kort orientering fra personalet: 

- Intet. 

5. Kort orientering fra ledelsen: 

- Kildehaven har valgt ”forsigtigheds princippet” i forhold til Coronavirus og håber 

derfor at kunne undgå at få virussen ind på Kildehaven. Der bliver dagligt opdateret 

nye tiltag, alt efter hvad sundhedsstyrelsen anbefaler. 

 

- De nye vagt planer træder i kraft 6. april og alle medarbejder er nu præsenteret for 

deres nye arbejdsskemaer. Der er på nuværende tidspunkt kommet en opsigelse i 

hver enhed, dog ikke i Kildebo. For alle 3 stillinger gælde det at de vil blive genbesat.  



- Malene har valgt at opsige sin stilling som teamleder i Paradis. Søs varetager ledelsen 

indtil der bliver ansat en ny. Stillingen er slået op. 

 

6. Kort orientering fra pårørende: 

- Spørgsmål vedr. special kost i Kildebo. Pernille undersøger sagen nærmere. 

 

7. Kort orientering fra kasserer: 

- Intet 

8. Evaluering af Årsmødet: 

- Vi syntes alle der var god stemning og mange fremmødte. Vi skal afsætte lidt mere tid 

til næste år. 

9. Pårørendemøde: 

- Vi invitere til pårørendemøde mandag den 14. september 

2020 kl. 19 – 21 på Gården.  
Indhold kommer senere. 

 

10.  Udsættelse af Diskoteks fest på Elværket: 

 

- Vi har på pårørenderåds mødet besluttet at udsætte diskoteks festen til 14. november 

2020 pga. Coronavirus. 

11. Handleplan: Kommunikation: 

- Vi har arbejdet videre med emnet, Pernille viderebringer forslaget til medudvalget og 

ledergruppen. 

 

12. Næste møde: 

Nye møde datoer: 18. maj, 17. august, 19. oktober, 7. december. 2020.  

 Årsmøde den 16. januar 2021 

13. Eventuelt: 

- Hanne har søgt Elsass Fonden om penge til dækning af udgiften til den store bus, som 

køre beboere til Sølund festivalen. Fonden har bevilliget 19.500 kr. 

 

 

 

Referent: Hanne Nielsen 

 



 

 


