Bruger-/pårørenderådsmøde
Referat af møde
Den 12.09.2017 kl. 15.30 – 16.30 på Conni´s kontor

MØDEDELTAGERE
Dorte Kyster, mor til Kristina
Lone Sabbat, mor til Emil
Inge Pyskow, Formand, mor til Celine
Pia Lundblad, bruger, SYG
Sacha Knapmann, bruger
Lotte Spange, bruger fra Brugerråd, gæst
Caspar Storgaard, Næstformand, bruger
Annie Frederiksen, Pædagog som støtte for brugerne
Conni Andersen, Stedfortræder for forstander, Ejegod

Dagsorden
Sag nr. 1

Godkendelse af referat
Referatet godkendt.

Sag nr. 2

Orientering
Siden sidst:
- Alle tilstedeværende præsenterede sig for hinanden. Lotte er med som
gæst fra Brugerrådet.
- Vi har holdt sommerudflugt, hvor vi igen i år var på Vikingepladsen i
Frederikssund.
- Vi har holdt sommerværksteder i uge 29-30-31 og i år var der mange
brugere i den sidste uge. Vi har alle evalueret og disse tager vi med i
vores planlægning til næste år. Vi havde måske for mange aktiviteter i
år, vi hr talt om, at det fungerer rigtig godt når der er et fælles
projekt. Det havde vi forrige år, men ikke i år og det kunne vi godt
mærke.
- Vi har pt 2 ledige stillinger, idet Camilla og Jeanette har sagt op. Der
bliver ikke opslået stillinger i indeværende år. Resten af året kalder vi
vikarer ind, så det pædagogiske arbejde udføres sikkerhedsmæssigt
forsvarligt. Ejegod har stadig et efterslæb fra budget 2017 og vores

budget skal tilpasses til 85 brugere og ikke 95 som det i dag fremgår
af budgettet. Derfor tilbageholdenhed i forhold til ansættelser.
- Brugerrådet (Lotte) fortalte, at de ikke havde så meget at biddrage
med siden sidst. Rådet har været i gang med at planlægge høstfesten,
og alle glæder sig. Der er købt ind etc.
Der har været valg til Brugerrådet og det betyder at der vil blive
udskiftning i Bruger/pårørenderådet. Sascha skal flytte til Ringsted, så
der kommer en ny i stedet for hende. Casper er ikke blevet genvalgt
fra sit værksted, så der kommer en ny i Bruger/pårørenderådet i
stedet for Casper. Det nye Brugerråd præsenteres på fællesmøde i
morgen onsdag.
- Støttekredsen har været ansøgt og de har bevilliget et Airhockey spil
og i forbindelse med høstfesten har Støttekredsen bevilliget penge til
både præmier og DJ.
Status ny forstander:
- Conni orienterede om status. Der har været ansøgningsfrist og der er
indkommet 25 ansøgninger. Den videre proces er udvælgelse og et
antal samtaler og vi håber og krydser fingre for at AKU har en ny
Forstanden pr 1/11 2017.
Økonomi:
- Budget 2018: Er i høring. Bruger/Pårørenderådet taler om forslag om
at centralisere fakturering og for AKU vil det betyde at der skal
reduceres samlet 1 TAP stilling. AKUs 2 TAP er indkaldt til ERFA møde
med deres kollegaer og det forventes at de indsender et høringssvar.
Vi bemærker, at renovering af AKU er nævnt og det glæder os.
Kommende arrangementer:
- Næste arrangement er julefesten.
Tilsyn:
- Conni orienterede om at AKU kan forvente tilsyn fra Socialtilsyn
Hovedstaden inden årets udgang. Frederikssund Kommune har tilkøbt
denne ydelse og der føres tilsyn ud fra 4 parametre. Conni medsender
skrivelse herom med referatet.
Sag nr. 3

Generalforsamling
-

Sag nr. 4

2/2

Evt.

Punkter til formandens beretning blev gennemgået.

