Referat af Generalforsamling
Generalforsamling i Bruger-pårørenderådet på
AKU Center Ejegod

Den 15.september 2016 kl. 19.15-19.45 i Raasigvang Hallen, hvor der samme
dag holdes høstfest for Ejegod.

Dagsorden
Sag nr. 1

Valg af dirigent.
Conni Andersen blev valgt til dirigent.
Conni takkede for valget og konstaterede at Generalforsamlingen er lovligt
indkaldt samt er beslutningsdygtige.

Sag nr. 2

Bestyrelsens beretning
Formand Inge Pyskow bad alle medlemmer af Bruger/Pårørenderådet om at
rejse sig og komme på gulvet.
Inge læste Bestyrelsens beretning højt:
Siden sidste generalforsamling har der været afholdt 4 møder: nov, jan, maj
og sept.
Overordnet har det været et stille år i pårørende-rådet, her er nogle af de
emner som vi har behandlet:
- Bestyrelsen har konstitueret sig efter sidste Generalforsamling og der
har været udskiftning blandt medlemmer fra brugerrådet.
Inge er formand og Casper er Næstformand.
- Deltagelse i dialogmøder med Sundhedsudvalget og andre
Bruger/pårørenderåd i Frederikssund Kommune d. 1/11, 6/6 og 12/9.
- Vi føler at der er et højt informationsniveau og vi føler os godt
orienteret om hvad der rør sig på Ejegod, hvad enten det er
dagligdagen eller økonomiske forhold.
- Vi drøfter hvert år i efteråret, det kommende års budgetforslag og
kommer med høringsforslag hvis det er relevant.
Ejegod har været gennem nogle budgetmæssige besparelser fra
2016-2017, som har betydet afskedigelser og rengøring ude fra.
Budget 2017 er i høring nu, og for Ejegod er der stillet forslag om
midler til en renovering af Ejegod for 3,3 mill, hvilket vi helt klart
støtter.
Der har været tale om at Ejegod skulle flytte og det er heldigvis
blevet taget af bordet.
- Ejegod blev ramt af vandskade og Spiren var genhuset på Lykke Marie

-

-

Sag nr. 3

i et halvt år.
Forstander Kim Rockhill stoppede med udgangen af februar. 5 uger
med Sine og ny ansættelsesproces i gang og vi forventer en ny
forstander pr. 1/11 2017, hvilket vi ser meget frem til.
Vi har holdt dejlige fester: Jul, et brag af en fødselsdagsfest med
jubilarer og nu endnu en fest i dag. Dejligt at der er god plads til at
feste på her i SIK.
Vi glæder os til endnu et år i Bruger/pårørenderådet.

Forslag fra Bestyrelse og medlemmer
Støttekredsen:
Støttekredsen på Ejegod har eksisteret i 25 år og Brugerrådet på Ejegod har
gennem årene mange gange ansøgt og fået økonomiske midler fra
Støttekredsen. Midler til både ture, nyanskaffelser og fester.
På seneste Generalforsamling i Støttekredsen, blev det besluttet at kredsen
fortsætter endnu et år og samtidig vil Ejegod lægge sig i selen for at inddrage
Støttekredsen i alle tænkelige arrangementer, sådan at vi fortsat vil have
mulighed for at søge om hjælp og tilskud.
Men uden medlemmer ingen støtte.
Merete Fritzen, som er formand i Støttekredsen fortalte mere om
Støttekredsens arbejde og hvordan man kan blive medlem af kredsen.
Man skal bare betale kr. 100 pr. år på enten konto nr eller Mobile Pay.

Sag nr. 4

Valg til Bestyrelsen
Alle medlemmer blev valgt ind på Generalforsamling 2016, så ingen er på
valg i år.
Følgende sidder i Bruger -pårørenderådet:
Inge Pyskow, mor til Celine, Formand
Dorte Køster, mor til Christina Køster, valgt for 2 år.
Lone Sabbat, mor til Emil, valgt for 2 år.
Sascha Knapmann, Brugerrepræsentant, valgt for 2 år.
Casper Storgaard, Brugerrepræsentant, valgt for 2 år.
Pia Lundblad, Brugerrepræsentant, valgt for 2 år.

Sag nr. 5

Evt.
Signe spurgte om betingelserne for at sidde som repræsentant for Brugerrådet
i Bruger/Pårørenderådet og vi talte om, at en betingelse er, at brugerne kan
transportere sig selv efter møderne som typisk slutter kl. 17.
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