Referat af møde i AKUcenter Ejegods bruger-pårørenderåd onsdag den 28. januar 2015.

Tilstede:
Formand Inge Pyskow, mor til Celine
Anne H. Leth, svigerinde til Lisa
Helle Petersen, mor til Daniel
Næstformand Sacha Knapmann
Fra ledelsen: Stedfortræder Susanne Marstal og Funktionsleder Helle J. Christensen
Pædagog som støtte for brugerne: Annie Ø. Frederiksen
Ikke tilstede:
Næstformand Christina Hammer
Jan Bach
Referent: Susanne Marstal

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra d. 21. oktober 2014
2. Nyt fra Ejegod
3. Svømning v. Inge Pyskow
4. Evt.
Ad.1
Referatet blev kort gennemgået v. Susanne Marstal. Der er en enkelt tilføjelse til referatet: Da AnneDorthe ikke kan påtage sig arbejdet i bruger-pårørenderådet, er tidligere suppleant Jan Bach nu indgået
som fast medlem i bruger-pårørenderådet. Referatet blev herefter godkendt.
Ad.2









Ejegod fejrer 23 års fødselsdag fredag d. 6. marts, hvor der afholdes dagsfest, kun for brugerne.
Det koster 50,00 kr. at deltage og der serveres mørbradgryde med kartoffelmos og tomatsalat
og islagkage til dessert. Medarbejderrådet har bestemt menuen og vil ligeledes arrangere
forskellige festlige indslag
Der blev orienteret om, at vi er ved at optimere vores hjemmeside og man vil fremover kunne
se den kommende uges menuplan
Helle Petersen vil påbegynde lobbyarbejde i februar måned i et forsøg på at få sponsoreret
nogle cykler til Ejegod. Der er muligvis en åbning hos T. Hansen
Ejegod har købt en ny bus, hvor der er plads til 2 store kørestole + 2 ekstra sidepladser bag i
Der er også købt endnu en side-by-side cykel, så vi nu har 2
Der var indbrud på Ejegod d. 7. januar, hvor tyvene løb med pengeskabet!! Heldigvis var der
ikke meget i :)
I Spiren er der ansat endnu en pædagog, hvilket gav anledning til en snak om, at det på sigt vil
blive nødvendigt med en udbygning, hvis vi fortsat tager nye brugere ind i Spiren

ad.3
På spørgsmålet om, hvorvidt alle brugere kan få tilbudt svømning, svarede Susanne Marstal: Det er
nødvendigt, at brugerne på nuværende tidspunkt har stå-funktion, af hensyn til det fysiske arbejdsmiljø
for de ansatte, idet vores svømmehal ikke har de nødvendige hjælpemidler.
På sigt vil vi søge en løsning, som dels kunne være at ansøge om midler til de nødvendige hjælpemidler
til Slangerup svømmehal – alternativ kører til andre haller, hvis der er egnede hal i en overskuelig
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afstand fra Slangerup. Dette vil kunne lade sig gøre, da vi har fået den ny bus, hvor der kan være flere
ad gangen.
Ad. 4
 Inge oplyste om Hou Søsportscenter ”Vandhalla” der er meget handicap venligt
 Der blev opfordret til, at familie/bosteder kan indberette brugernes ferie tidligt, evt. via
hjemmesiden, så personalet kan afholde ferie når der er færrest brugere.
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