Dato
02-12-2019
Sted
Mødeleder
Referent
Gæster på mødet
Fraværende med afbud

Kl. 13.30-15.00
Hørup Plejecenter
Birthe Sørensen
Karsten Wrang

Kristian Iversen
Næste møde

Sagsfremstiller
Beskrivelse af
punktet

04-02-2020

Birthe Sørensen
Velkommen og godkendelse af referat fra sidst
Velkommen til mødet.
Er der kommentarer til referatet fra sidste møde, eller kan det
godkendes?

19.09.16 Referat af
beboer- og pårørenderådsmøde.DOCX

Konklusion/
beslutning

Der blev givet udtryk for at referaterne er mangelfulde, at det ville være
rart at den smalltalke der er også blev ført til referat. Da det er et
beslutningsreferat, er det beslutninger der træffes samt
orienteringspunkter der bliver ført til referat. Der var enighed om at
såfremt man ønsker noget skal føjes til referatet skal man gøre
opmærksom herpå.
Da ikke alle kan åbne filerne der er vedhæftet i selve referatet er der et
ønske om at vedhæfte filerne i mailen også.

Sagsfremstiller
Beskrivelse af
punktet

Bruger- og pårørenderådet
Årshjul for Bruger- og pårørenderådet
Der var på sidste møde et ønske om at se det årshjul der arbejdes
efter/med i bruger- og pårørenderådet.
Således en præsentation af det overordnede årshjul der arbejdes
efter/med.

Årshjul.docx.DOCX
Supplerende til årshjulet skal nævnes, at 2019 har været afprøvning for,
at plejecentrets dagligdag – orientering fra ledelsen finder sted ved
hvert møde.
Således ønskes en evaluering af denne afprøvning i forhold til, om det
skal fortsætte i 2020.
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Konklusion/
beslutning

Årshjulet er lidt tyndt i det og der blev drøftet om ikke de forskellige
aktiviteter der er i afdelingerne skulle med i årshjulet. Der er udarbejdet
et årshjul for aktiviteter for vores borgere og skal derfor ikke være i
årshjul for beboer- og pårørenderådet.
Det blev besluttet at vi dropper årshjulet.

Sagsfremstiller

Karsten Wrang
Møder 2020
Orientering om mødedatoer for bruger- og pårørenderådet i 2020.

Beskrivelse af
punktet

Konklusion/
beslutning

Der er et ønske om at mødedagen ændres til tirsdag, dette gøres så vidt
det er muligt.
Mødedatoer for 2020 er som følger:
04.02.2020 kl. 13.30
08.06.2020 kl. 13.30
22.09.2020 kl. 13.30
08.12.2020 kl. 13.30

Derudover pårørendeeftermiddag 02.05.2020, tidspunkt følger
Sagsfremstiller
Beskrivelse af
punktet

Konklusion/
beslutning

Ledelsen på Hørup Plejecenter
Orientering fra ledelsen
Orientering ved ledelsen på Hørup Plejecenter i forhold til hvad der pt.
rører sig og hvad der arbejdes med.
Herunder indsatser 2020.
Plejen:
 Årshjul for aktiviteter i afdelingerne blev præsenteret
 Der arbejdes med årets mærkedage, og lige nu står den på
julens aktiviteter såsom at julebage, julefrokoster, pynte op til
jul, på tur for at fælde juletræer.
 Der har været lidt personale udskiftning, så i vil møde nye
ansigter i afdelingerne. De ny ansatte ar faguddannet personale
med en god erfaring i bagagen.
 Der har været temadag omkring ernæringspakken, med fokus på
kost og tidlig opsporing. Det er en tværfaglig indsats i huset.
 Der vil være 2 ekstra personale på arbejde jule- samt
nytårsaften fra kl. 13.00 til kl. 19.00
Køkken:
 Er i fuld gang med at gøre dej klar til afdelingerne, mad til
julefrokoster, bagt en masser æbleskiver og ikke mindst maden
til jule- og nytårsaften.
 Ligeledes vil der være en fra køkkenet på arbejde jule- og
nytårsaften til at bistå med madlavningen i afdelingerne.
 Køkkenet har stor fokus på kosten og de er rigtig godt med.
Teknisk service:
 Har lige afsluttet et kloakeringsprojekt med det formål at vi
undgår oversvømmelse i forbindelse med de kraftige skybrud
der kommer.
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Orienterede om folie på døre, navneskilt samt husnumre ved
beboerne.
At vi maler fællesarealerne i nord og syd i løbet af 2020.

Årsjul 2020
Aktiviteter.pptx

Sagsfremstiller
Beskrivelse af
punktet

Birthe Sørensen
Punkter til næste møde
Punkter der ønskes drøftet på kommende bruger- og
pårørenderådsmøde.

Konklusion/
beslutning
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