Referat af
bruger-/pårørenderådsmøde
Ejegod

Den 18.01.2017 kl. 15.30 - 17.00 på Conni´s kontor

MØDEDELTAGERE
Dorte Kyster, mor til Kristina
Lone Sabbat, mor til Emil, AFBUD
Inge Pyskow, mor til Celine
Bonna Michelsen, bruger, AFBUD
Sacha Knapmann, bruger
Caspar Storgaard, bruger
Annie Frederiksen, Pædagog som støtte for brugerne
Kim Rockhill, Centerchef AKUcenter Slangerup, AFBUD
Conni Andersen, afdelingsleder Ejegod

Dagsorden
Sag nr. 1

Godkendelse af referat
Referatet godkendt.

Sag nr. 2

Orientering
-

Siden sidst

Budget 2017 betyder desværre på afskedigelser for AKUCenter og på Ejegod
har vi har farvel til 2 personaler, Jane og Henriette.
Vi har evalueret på rengøring i eget regi, og må desværre konstatere, at vi
ikke er i stand til selv at løfte opgaven, hvilket betyder at vi pr. 01.02.2017
overgår til rengøring udefra, som foretages udenfor Ejegods åbningstid. Det
betyder desværre også, at vi skal tage afsked med Jane, som har været ansat
i en tidsbegrænset stilling til rengøring. Brugere som er beskæftiget med
rengøringsopgaver på Ejegod, fortsætter med deres opgaver, vi kan ikke
undvære deres indsats!
Kim Rockhill har valgt at gå på pension, har opsagt sin stilling og stopper
med udgangen af februar. Vi siger farvel med 2 arrangementer d. 28.02.2017,
se invitationer på hjemmesiden.
Ansættelse af ny forstander er i gang og på grund af for smalt ansøgerfelt,
er stillingen genopslået. Vi forventer at kunne byde en ny forstander

velkommen pr. 01.05.2017. Det betyder, at vi får et par måneder uden
forstander, og i den forbindelse har AKUCenter indgået en aftale med Ældre
og Socialchef Klaus Kolberg og Forstander Ole Olesen BAF, om ugentlig
ledelsesmæssig sparring til afdelingsledere på Højagergaard og Ejegod.
Vandskaden og renoveringen forventes afsluttet medio februar, og vi glæder
os til at få Spiren tilbage på Ejegod. Sascha foreslår at vi flager når de kommer
”hjem”.
Brugerrådet: Casper fortalte om hygiejnefilm, som skal vises på fællesmøde
og om besøg fra Japan i november, hvor 25 japanere kom forbi for at høre om
Ejegods historie, brugere og aktiviteter. Det var en stor oplevelse og vi
sluttede af med at synge for hinanden.
Bruger/pårørenderådet blev aflyst 30.11.2017. Conni henviser til tidligere
udsendt referat fra dialogmødet. Næste dato for dialogmøde er april 2017.
Serviceniveau og kvalitetsstandard har været på Byrådsmøde onsdag
25.01.2017 og den endelige udgave vil efterfølgende være at finde på
Frederikssund Kommune hjemmeside.
- 25 års fødselsdag
Fødselsdagen markeres ved 2 arrangementer fredag d. 10.03.2017, se
invitation på hjemmesiden.
Der er reception om eftermiddagen på Ejegod og lukket fest om aftenen for
brugere, pårørende og personale.
Vi har aftalt, at melde antal deltagere til Inge når tilmeldingsfristen er udløbet.
Dorte vil undersøge mulighed for sponsorater der kan forsøde dagen.
Sag nr. 3

Bestyrelsen konstituerer sig
Tak fordi I stillede op til bruger/pårørenderådet!
Vi besluttede:
Formand Inge Pyskow
Næstformand Casper Storgaard

Sag nr. 4

Mødedatoer i 2017
24.05
13.09
29.11

Sag nr. 5

Evt.
Brugerrådet orienterede om at vi er i gang med at gøre gode gerninger og
støtter derved Danmarksindsamlingen 2017, som bekæmper sult blandt børn.
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