Referat af beboer- og pårørenderådsmøde 20. september 2017 kl. 15.00-16.30
Til stede:

Pia Thøgersen – Forstander
Karin Anker - Viceforstander
Else Marie Mikkelsen – Beskæftigelsesansvarlig
Jytte Rekling – Formand for rådet, Pårørende til Søren Rekling, bolig 229
Gitte Tofte – Beboer, bolig 325
Charlotte Munk Damm – Pårørende til Annelise Møller, bolig 226
Helle de Lichtenberg – Pårørende til Kirsten de Lichtenberg, bolig 29
Fraværende: Mona Gøthler, Seniorrådsrepræsentant
Referent:
Helle de Lichtenberg
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Dagsorden af 20.09.2017 blev godkendt
Referatet af 21. juni 2017 blev godkendt
18 aflastningspladser er ændret til plejeboliger pr. 1. juli 2017. Lindely er
Derudover blevet udvidet med 7 aflastningspladser. Denne ændring var et
ønske fra Kommunens side, som ledelsen i Lindely indvilgede i at
gennemføre. Personalet har været enestående og har gjort en kæmpe
indsats trods de mange nye ting i forbindelse med en organisationsændring,
såsom omplaceringer og udvidelse. Nye beboere skal læres at kende og nye
ledere er alt sammen med til at motivere og inspirere men det kræver også
en ekstra indsats. Der er stor fokus på demens og uddannelse samt det, der
skal til for at hjælpe de demente beboere. Demenskurser er derfor meget
vigtige for alle, plejepersonale som ledere. Desværre er det ikke muligt at
sige noget konkret om regnskabet. Ledelsen må holde igen økonomisk, og
afventer stadig tallene fra kommunen efter de store ændringer af Lindely.
Klippekortordningen fungerer godt. Værdighedspuljen: Det skaber håb, en
god hverdag og en god afslutning på livet. Personalestaben er reduceret
med en gruppeleder, 2 aftenvagter udeblev pludselig, årsag aldrig begrundet
fra deres side. Dette er løst og gode faste vikarer er sat ind i stedet indtil
videre.
Grundet stor travlhed i beskæftigelsen den dag, var Else Marie kun
lejlighedsvis tilstede og mest under det anmeldte tilsyn, hvor beretning
omkring nye ting og andet er noteret i referatet fra det anmeldte tilsyn.
Ombygning af toiletter virker rigtigt godt på alle etager samt nye toiletter i
kælderen ved beskæftigelsen.
Alle udtrykte enighed om, at der bør være nogle klare spilleregler for
beboerne i spisestuerne ved måltiderne. Utilfredse udmeldinger om maden
til måltiderne er ikke godt, der skal være en positiv og hyggelig stemning.
Foreslog, at alle medlemmer af rådet skulle være synlige på bagsiden af
bladet ”Under Linden” med deres email-adresser og telefonnumre. Dette
var ikke umiddelbart interessant og i øvrigt får vi ikke særligt mange
opringninger. Derimod lægges op til, at der skrives i bladet ”Under Linden”
med nyt fra Rådet.
Der er Tema aften onsdag den 27. september i Søstrenes Spisestue kl. 19.00.
Anne Arndal fortæller om demens og alzheimers og vi regner med ca 100
gæster. Bodenhoff Bageri i Rotunden, Blomsterforretningen i Rotunden og
SuperBrugsen på Strandvejen har alle sponsoreret bagværk, en smuk buket,
vin, øl og vand, chips og frugt.
Intet at bemærke

Næste møde
Onsdag den 29. november 2017, kl. 15-16.30
Referat af Anmeldt tilsyn bringes i bladet ”Under Linden”

Med venlig hilsen
Helle de Lichtenberg
Hellerup, den 1. oktober, 2017
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