
 

 

 

 

 

Referat af møde i Pårørenderådet den 24.11.2022 

 

Til stede:  

Susanne Melkior Rasmussen, Laila Vistisen, Sanne Højgaard, Lotte Dyrberg, Jane Sevelsted, 

Laila Vester, Susanne Burchardt Madsen 

Afbud:  

Lis Poulsen 

Referent: Susanne Burchardt Madsen  

1. Godkendelse af referat fra 21. september 2022. 

Ingen kommentarer – referatet er godkendt 

Afholdelse af julehyggedag besluttet til lørdag i referatet – men afholdes søndag. Dagen 

er ændret af hensyn til, at personalejulefrokosten afholdes fredag, så for at få 

personalenormeringen optimal og flest mulige faste medarbejdere på arbejde, blev det 

flyttet til søndag. Det har også været et ønske fra nogle forældre, at det blev en søndag i 

forhold til borgere, der var hjemme på weekend, så det passede med 

aflevering/hjemkomst af dem. 

 

2. Generel ledelsesinformation – herunder ansættelse af ny afdelingsleder 

Kort præsentation af Simon – positivt med gode ansøgninger i processen. Simon kom ind 

og hilste på og fortalte kort om sig selv og hans baggrund for at være her. 

Vi er stadig udfordret af, at ventilationen stadig ikke fungerer – kører enten for meget 

eller for lidt - arbejdet pågår stadig. Der kommer stadig fejlalarmer, hvor brandvæsenet 

skal rykke ud uden grund – til irritation og bøde, der dog stadig sendes videre til 

bygherre. Bygningsgennemgang i går d. 23.11.2022. 

 

 

3. Generel information vedr. personale og beboere  

Susanne Melkior: er husene fuldt belagt?  

Laila: endnu 5 ledige pladser. Pladserne fyldes op i forhold til, hvor man synes, at 

borgerne passer bedst ind, men også så personaleressourcerne bruges bedst muligt. 

Jane: bostedet har en størrelse, der gør, at man kan lave den bedste fordeling 

Laila: stordriftsfordelen kommer først senere, når ressourcer passer med borgere 

Lotte: arbejdet omkring sammensætning af borgere har været en stor succes, og 

grupperne fungerer rigtig godt 

Enighed om at flytningen har afstedkommet mere positive og glade borgere, hvor der er 

faldet mere ro på. 

 

 

4. Orientering fra det tværgående pårørenderåd 

Referatet er ikke modtaget endnu, men det gamle kontaktråd fortalte om det hidtidige 

arbejde, der skulle tages med over, og hvad der er håb for forbedringer med. 

Susanne Melkior: økonomi, politik og deltagelse på byrådsmøder var ikke så interessante 

for mig 

Afholdelse af fremtidige temaaftener – vidensdeling, kost, sorgbearbejdning, 

pixivejledning barn til voksen 

Referaterne skal være tilgængeligt for alle på ACS – lægges på hjemmesiden – Susanne 

M. tager teten 

 

 

5. Budget 2023 

Byrådet har svært ved at fratage budget her – der skal dog reduceres på den måde, at 

prisen for madfremstilling på Idavang hæves. Der findes et midterniveau og resten tages 

et beløb andet steds fra. 



   
Klubben skal reduceres med 47.000 kr., der findes ved at være mindre personale.  

Driftsbudgettet er opskrevet en smule i forbindelse med flytningen/udvidelsen – 300.000 

kr. ekstra – det er ikke takstfinansieret.  

Borgernormeringen er uafhængig af driftsbudgettet. 

 

6. Udsendelse af informationer/invitationer – hvilken gruppe af pårørende skal de 

sendes til? 

Der laves et skriv til husene, der melder tilbage om, hvem, der skal sendes til af 

nærmeste pårørende – forældre, eller hvis der ingen forældre er – værge, kontaktperson 

e.l. Herefter vil der fremover blive sendt til disse personer. 

 

 

7. Evt. 

Ingenting yderligere 


