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1. Godkendendelse af dagsorden
samt referat fra sidste møde den
12. maj 2015
2. Referent
3. Gensidig information
 Formanden

Jane Pedersen, formand
Jens Tilsted, Mogens Pilgaard Jacobsen– alle er
pårørenderepræsentanter
Inger Lundbye, Seniorrådet
Dudi Suadicani, centerleder
Fraværende:
Lisbeth Le Fevre, Poul Pihl, Mona Pihl
Godkendt

Dudi

JP fortæller, at der i længere tid ikke har været menuplan på
Heden, hvor hun har sin gang. Måske har den også manglet
andre steder? Det indskærpes, at manuplan opsættes et sted,
hvor alle kan se den, og at den udskiftes hver uge.
JP spørger til udskiftning af vinduespartier i Engen og Heden.
DS fortæller: Vi afventer fortsat besked om udskiftning af
vinduespartier i Engen / Heden. Såvel ejendomsmester som
centerleder har rykket for svar. DAB har bevilget penge til
udskiftningen, men vi afventer en bygningstilladelse.
JP beklager, at der har været problemer med at få vasketøj
retur fra vaskeriet. JP har selv kontaktet vaskeriet, som
undersøger, hvor de pågældende effekter er blevet af. DS har
ikke aktuelt hørt om problemet, men JP fortæller at personalet
har sagt at andre beboer har lignende problemer. DS vil drøfte
dette med de tøjansvarlige. JP har desuden oplevet, at
vasketøj ikke er blevet sat ud til afhentning, som det skal.
Dette er meget uhensigtsmæssigt, da det snavsede tøj så skal
stå endnu en uge hos beboeren (hvis ikke pårørende vasker
det) og det kan meget vel ske, at beboeren kommer til at
mangle tøj. JP havde fået oplyst, at årsagen var, at en afløser
ikke havde været opmærksom på at sætte tøjet ud. Fremover
må det faste personale være ekstra opmærksomme på at give
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afløserne besked om afhentningstidspunkt.

 Centerleder

Janne Grubbe tiltrådte som teamleder i somatikken den 1.
juni. Janne har stor erfaring indenfor ældreområdet, og hun er
hurtigt kommet ind i jobbet.
Fra 1. juni har vi indført røgfri arbejdstid. Ændringen er
forløbet uden større problemer.
I øvrigt henvises til mit nyhedsbrev i Baldersbladet for status
og informationer omkring det, der rører sig på Baldersbo. DS
sender de 4 eksemplarer fra 2015 til JT.
I sommerferien har bemandingen ind imellem været udfordret
af sygefravær og afløsere, der ønskede at holde fri. De
fremmødte medarbejdere har ydet en flot indsats og for det
meste bevaret det gode humør.
Vi forventer at få repareret belysningen på p-pladsen inden
for den nærmeste fremtid. Medlemmer af brugerpårørenderådet foreslår,at man i den forbindelse ser på, om
lamperne kan rykkes lidt ind i bedet, så de ikke står lige så
udsat.
I efteråret skal medarbejderne deltage i flere kompetenceudviklende kurser. Dette mhp at klæde medarbejderne på til at
kunne varetage de mange komplekse og vanskelige opgaver,
som dagligdagen på Baldersbo byder på.
Vi har besluttet at lave et skriv til medarbejderne om de
frivilliges indsats. Vi er meget taknemmelige for, at så mange
ønsker at yde en frivillig indsats for at glæde beboerne på
Baldersbo. Ansvaret for beboerne er stadig vores, og det er os,
der skal sikre, at beboerne får mulighed for at deltage i
aktiviteter og sørger for, at de kommer godt tilbage til egen
bolig igen.
Der er planlagt dialogmøde for udvalg, bruger-pårørenderåd,
ældresagen og diverse foreninger på Birkehøj den 10/9 kl.
16.30-19. Invitation er udleveret til bruger-pårørenderådet.

 Andre

Vi drøfter vigtigheden af, at beboerne får rigeligt med væske i
sommervarmen. Medarbejderne er meget opmærksomme på
dette.
Samarbejdet med den kommunale sygepleje beskrives, og
hvordan sygeplejeopgaver uddelegeres. Desuden fortæller DS
om det nye Akut-team, som vi også samarbejder med.
Forsøget med afdelingsmail fungerede ikke. Det anbefales at
skrive til beboerens kontaktperson eller i akutte tilfælde ringe
til afdelingen. En mulighed kan også være at skrive til
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4. Indkomne forslag
5. Økonomi
 Regnskab 2015

Baldersbo’s mail PlejecentretBaldersbo@htk.dk og så i
emnefeltet skrive hvilken afdeling, mailen er rettet til.
Ingen

Økonomien er i balance. Vi har brugt en del vikarer i sommer,
og har også udsigt til ekstraordinære udgifter ifm fratrædelser,
så pt er vi nødt til at være meget tilbageholdende med
investeringer og udgifter i det hele taget.

6. Kommende møder i 2015
 Tirsdag den 20. oktober
 Tirsdag den 8. december
7. Eventuelt

Det foreslås at flytte bænk på p-pladsen, så den kommer over
ved hovedindgangen. Mange foretrækker at sidde i skygge.
DS drøfter dette med ejendomsmester.
Indgangsdøren ved Lagunen lukker fortsat ikke helt i. DS
taler med ejendomsmesteren om dette.
JT tilbyder at komme og vise billeder fra sine fisketure for
mandegrupperne. DS formidler kontakt til Lotte i aktiviteten.
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