Referat fra Bruger- pårørenderådsmøde på Ældrecenter Hvissinge
Tirsdag d. 8. september 2020 kl. 14.00-15.00
i Ældrecenter Hvissinges café

Medlemmer:

Kirsten Madsen (beboer afd. 2), Karen Larsen (beboer afd. 3),
Randi Borup Bartels (pårørende afd. 2), Kitty Sørensen
(pårørende afd. 2), Kirsten Eriksen (observatør for seniorrådet),
Ole Meilby (pårørende afd. 2), John Kryger (pårørende afd. 2)
Christina Sørensen (centerleder), Annette Elsberg (ledende
økonoma) Sisse Skjødt (centerleder)

Fraværende:

Kirsten Eriksen, Inge Lindstrøm istedet, Karen, Sisse

Referent:

Lotte

Dagsorden

Referat

1. Valg af ordstyrer

Christina

2. Godkendelse af
dagsorden og referat
fra sidst

Ok

3. Orientering fra
køkkenet

SSSU og ØU har godkendt scenarie 3 af
køkkenanalysen. Den mangler kun godkendelse i
KB, dvs. at der bibeholdes produktionskøkken på
Dalvangen, og Dalvangen også skal gå over til
kølemad ligesom Hvissinge.
Der skal stadig spares 1 mio. kr. Det kommer nok
ikke til fyringer, da der har været holdt igen med
genbesættelse af stillinger.
Caféen må ikke åbne endnu.
Gelé-mad kom ikke med i BDO-analysen, så
ressourcerne er ikke til stede. Der arbejdes videre
for at få det indført.

4. Orientering fra
ledelsen

-

-

Købmanden er genåbnet
Ny frisør er startet op (man+tirs)
Politikerne har fjernet tilskuddet til de
frivillige, så nu skal disse søge puljemidler for
at kunne holde arrangementer. Christina og
Sisse hjælper dem.
I uge 37-44 kører «FORGLEM MIG EJ».
Klovne, der underholder som vinduespudsere

-

ved beboernes boliger. Dette slutter af med
en workshop for pårørende.
Musikterapi
CORONA – Glostrup kommune er igen «rød»,
så der opfordres til stadig at:
- benytte håndvaske/spritte af
- visirer eller mundbind ved tæt kontakt
- blive væk, hvis man er syg

Al personale er blevet tilbudt test. Hvis nogen bliver
smittet, vil der blive givet besked.
-

-

Der bliver valg til Bruger- og Pårørenderådet i
november 2020. Lotte sender materiale ud.
- Der er varslet tilsyn fra 1/9-2020 og frem.
- Alle beboere får nye elevationssenge, som
bl. a. kan sænkes helt ned i gulvniveau.
- Affugter er stadig igang på afd. 2
- Afd. 3 er opstartet på kompetenceløft:
Praktikvejlederuddannelse, Marte Meo,
Kliniskvejleder
Pårørendegruppe kommer op og køre igen pr.
1/10-2020.

5. Næste møde

24. november 2020 i Caféen

6. Eventuelt

Ole har hørt, at det er en god idé at vise gamle
danske film. Han vil tale med Pia, afd. 2, som er
igang med det.
Der er smart-tv på afdelingerne, så mange kan se
med.
Randi synes, at det er svært at vælge frisør, da der
har været en del udskiftning i frisørlokalet. Nu er
der jo valgt mobile frisører. Christina taler med
frisøren om bookingstider.
Det er Glostrup Ejendomme, som står for
udlejningen af frisørlokalet.
John fortæller, at toilettet hos Rita er MEGET dårligt,
og rykker for en dato, hvor de sidste toiletter på
afdelingerne bliver skiftet. Glostrup Ejendomme har
lovet at komme og se på det. Christina taler med
Glostrup Ejendomme.
Randi spørger om taget er færdigt på afd. 3 – ja,
det er det.

