Ældrecentret Dalvangen
Dagsorden - Referat

Bruger- og Pårørenderåd
MØDE den 27. november 2019
kl.13.30-15.00
Blåt mødelokale
Medlemmer:

Fraværende:

Ingrid Christensen (beboer bolig 165), Ellen Christensen (beboer
bolig 148), Per-Henrik Skarsby (beboer bolig 145), Lone Kamp
(pårørende bolig 62), Kirsten Eriksen (Seniorrådet), Jeanette
Melander (ledende økonoma), Elisabeth Wedell-Wedellsborg
(centerleder)
Kirsten (Per Nielsson i stedet), Jeanette, Ellen

Referent:

Lotte Jensen

Dagsorden:

Referat

1. Godkendelse af referat fra sidst og
nuværende dagsorden

Referat godkendt.
Dagsorden ok.

2. Valg af ordstyrer

Elisabeth.

3. Orientering fra køkkenet

Afbud fra køkkenet, så intet nyt.

4. Orientering fra ledelsen

-

-

Der ser startet 2 nye ledere –
Dorthe Madsen afd. A, og Kristina
Tugsen afd. C + aktiviteten.
Ny aktivitetsmedarbejder/
frivilligkoordinator Jeanette Thorsen
er i fuld gang.
Nye tiltag:
8-12 nye frivillige
Opstartet en mandeklub
”Herrehjørnet”, som mødes hver
anden torsdag
Til januar opstartes en dameklub
Samarbejde med en mødre gruppe,
som besøger Dalvangen med deres
babyer
Gåture, Cykelture - Rickshawcykler, hvor der er uddannet
”piloter”, som kan køre dem
Udstilling ved hovedindgangen
Dalvangens nye beboeravis er i
trykken. Den indeholder bl.a. en
”beboer-klumme”. Alle beboere får
en, og den bliver også lagt på
Dalvangens hjemmeside.
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-

-

Der er hængt en postkasse op ved
hovedindgangen, hvor man kan
skrive ris og ros til køkkenet.
Afdelingerne vil blive orienteret om
den snarest.
Der fokuseres på ”Det gode måltid”.
Jeanette Thorsen har arbejdet med
projektet på alle 3 ældrecentre.
Hun har været ude på afdelingerne
for at se, hvordan måltidssituationen er og set, om man kan gøre
det anderledes. Der er fokus på
dysfagi – fejlsynkning, så disse
beboere får mad, som de kan spise.

5. Beboere og pårørende – mødes i
caféen til hyggeligt samvær

Det kræver, at mange har lyst til det.
Tages med på et senere møde.

6. Første møde i 2020

Onsdag d. 26/2-2020 kl. 14-15 i blåt
mødelokale.
Vi håber på flere medlemmer fremover.

7. Evt.

Det er et ønske fra beboerne, at lederne
er mere synlige.

Høring om Kvalitetsstandarder 2020 – ingen bemærkninger.

