Referat af bruger/pårørenderåd
Ejegod

Den 27. januar 2016 kl. 15.30-17.30
Conni´s kontor, Ejegod
MØDEDELTAGERE
Formand Inge Pyskow
Næstformand Sasha Knapmann
Næstformand Christina Hammer
Helle Petersen, 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
Suppleant Jan Bach

Dagsorden
Sag nr. 1

Godkendelse af referat
Referatet godkendt.

Sag nr. 2

Orientering: Nyt fra Ejegod
-

-

-

I anledning af den store Danmarksindsamling, er vi i gang med at
gøre gode gerninger for hinanden, som samles og afleveres på
Slangerup Bibliotek fredag d 5/2.
Vi er i gang med at planlægge Ejegods 24 års fødselsdag d. 4/3.
Sasha og Christina fortalte, at dagen fejres i normal arbejdstid – til
næste år afholder vi en stor fest.
Vi arbejder på at få hjemmesiden til at fremstå moderniseret og
opdateret.
Vi har et IT-projekt omkring Go Talk Now, der kører indtil 1/3, hvor vi
evaluerer.
Fredag d. 29/1, har Kim en gennemgang af Ejegod i forhold til vores
fysiske rammer. Vi har for lidt plads på Ejegod, dette både i forhold til
at vi er mange mennesker samlet under samme tag og dels fordi flere
brugere sidder i kørestol, samt har div. Hjælpemidler med på Ejegod.

Referat fra netværksmøde 12/1
-

Sag nr. 3

Forventningsafstemning: Hvad kan vi bruge hinanden til og hvordan kan vi
arbejde mere målrettet?
-

-

-

Sag nr. 4

Pårørende var enstemmigt enige om, at de vil bruges der hvor det
giver mening. Helle foreslog at skaffe sponsorer til fødselsdagsfesten
næste år.
Pårørende kan bruges til fællesarrangementer. Annie fortalte om
Støttekredsen på Ejegod og vi aftalte, at Conni sørger for at invitere
formanden fra støttekredsen til det næste pårørenderåd, for at
fortælle om kredsens virke.
Kan bruges i forbindelse med tilsyn.
I forhold til budget og øvrig økonomi.
I forhold til høringssvar/runder.
Forslag om at lave folder om Ejegod, som kunne udleveres til nye
brugere/pårørende, måske også med skriv om Støttekredsen og deres
arbejde. Conni arbejder videre med dette som et punkt til fremtidigt
indsatsområde.

Valg til bruger/pårørenderåd
-

Sag nr. 5

Ingen af de tilstedeværende deltog i mødet d. 12/1. Vi gennemgik
referatet, som Conni sender med ud sammen med dette referat. Der
er desuden inviteret til cafémøde d. 18/2 på Elværket. Conni har sendt
indbydelsen ud til alle.
Alle orienterer sig i deres kalendere og sørger selv for evt. tilmelding.
Annie og Conni taler med brugerne, hvorvidt det giver mening at de
deltager i et møde der afholdes om aftenen.

Der skal afholdes valg i forbindelse med høstbal d. 16/9. Vi indkalder
til generalforsamling forinden festen.

Eventuelt.

Næste møde d. 4/5 kl. 15.30-17.00
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