Bruger/pårørenderåd Ejegod

Den 4-5 2016 kl. 15.30-17.00
Conni´s kontor, Ejegod
MØDEDELTAGERE
Formand Inge Pyskow
Næstformand Sasha Knapmann
Næstformand Christina Hammer
Helle Andersen, mor til Daniel
Anne H. Leth, svigerinde til Lisa
Pædagog som støtte for brugerne: Annie Ø. Frederiksen
Fra Ledelsen: Afdelingsleder Conni Andersen, ref.
Afbud: Leder Kim Rockhill
Anne H Leth, svigerinde til Lisa

Dagsorden
Sag nr. 1

Godkendelse af referat
Referatet godkendt

Sag nr. 2

Orientering om Støttekredsen v/Merete Fritzen
Merete fortalte, at Støttekredsen blev oprettet samtidig med Ejegod i 1992.
Der er i dag 35 medlemmer. Det koster kr. 100 pr. år at være medlem af
Støttekredsen, som bliver opkrævet først på året.
Der sidder 7 personer i bestyrelsen – man skal være medlem af Støttekredsen
for at sidde i Bestyrelsen.
Bestyrelsen mødes 3 gange om året, hvoraf den årlige generalforsamling er i
maj, i år er det d. 25/5 kl. 18.30-20.30, med fælles spisning forud for selve
generalforsamlingen.
Støttekredsen deltager meget gerne i Ejegods arrangementer, og forsøger at
skrabe penge sammen ved at sælge bankoplader, lotteri etc.
Støttekredsen uddeler penge til ture, musikinstrumenter, inventar, og har også
givet tilskud til brugerbetaling i forbindelse med arrangementer.
Alle værksteder på Ejegod kan søge om midler.
Det næste store arrangement der skal skrabes midler sammen til, er Ejegods
25 års fødselsdag i 2017.

Vi talte om, hvordan der kan laves PR for Støttekredsen, og talte om, at når
der starter nye brugere på Ejegod, kunne man få udleveret en folder om
Støttekredsen, hvori man også har mulighed for at indmelde sig i
Støttekredsen, evt. via MobilePay.
Støttekredsen har tidligere udarbejdet forskellige former for foldere, der dog
trænger til redigering – dette arbejde påbegyndes på førstkommende
bestyrelsesmøde.
Conni sørger for, at Støttekredsen bliver nævnt i førstkommende Nyhedsbrev
fra AKU Center Slangerup.
Sag nr. 3

Orientering: Nyt fra Ejegod.
Den årlige skovtur: Blandt mange forslag fra værkstederne, er det besluttet,
at den årlige skovtur d. 22/6, bliver en fælles skovtur. Vi er i gang med at
undersøge faciliteter 3 forskellige steder (vi er jo mange mennesker) og
afventer deres tilbagemelding, før brugerrådet skal tage stilling til stedet.
Seksualvejledning: Brugerrådet har haft besøg af en af kommunens 3
seksualvejledere. Dette for at høre hende, hvordan vi på Ejegod kan gøre brug
af hendes viden i forhold til kærester og andre seksuelle spørgsmål. Vi blev
anbefalet at arbejde videre i hhv. kvinde og mandegrupper. Brugerrådet
tænker og arbejder videre og orienterer på fællesmøde når de er klar til dette.
Film om hygiejne: Brugerrådet er i gang med at udarbejde en film om
hygiejne, som skal vises på fællesmøde(r). Alle medlemmer af brugerrådet
deltager.
Idrætsdag: Der afholdes fælles idrætsdag onsdag d. 1/6, og vi er i fuld gang
med at træne i flere forskellige dicipliner.
Hjemmesiden: Bliver redigeret i den nærmeste fremtid. Der bliver en fælles
indgang til AKU Center Slangerup (Højagergaard, Ejegod og Cafe Danner). Her
kan man så klikke sig videre til en af matriklerne. Hjemmesiden bliver
opbygget efter en fælles skabelon og der er indkaldt til første møde i
arbejdsgruppen d. 17/5.
Uanmeldt tilsyn: Ejegod havde uanmeldt tilsyn d. 3/3 og der er for nylig
kommet udkast til gennemsyn, hvor Ejegod (Ledelsen) kan komme med
rettelser til de faktuelle oplysninger senest d. 24/5.
MUS-samtaler: Conni er startet op på at holde MUS-samtaler med alle
ansatte. Dette pågår over maj og juni.

Sag nr. 4

Eventuelt.
Vi talte om fødselsdagsfesten i 2017.
Conni sørger for at medsende plancher fra dialogmødet med kommunens
pårørenderåd d. 18/2 2016.
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