
 

 

 

 

 

Referat af møde i Pårørenderådet den 21.09.2022 

 

Til stede:  

Lis Poulsen, Susanne Melkior Rasmussen, Laila Vistisen, Sanne Højgaard, Lotte Dyrberg, Laila 

Vester, Maja Handskemager, Susanne Burchardt Madsen 

Afbud:  

Jane Sevelsted 

Referent: Susanne Burchardt Madsen  

1. Godkendelse af referat fra 24. maj 2022. 

Ingen kommentarer – referatet er godkendt 

 

2. Generel ledelsesinformation – herunder status for flytningen 

Byggeriet af AutismeCenteret har været et omfattende byggeri, og der er udbedret en del 

fejl og mangler.   

 

1 års gennemgang foretages omkring marts 2023 – her samles der op, og det gør der 

igen ved 5 års gennemgang i 2027. 

 

Sætningsskader afventer 1 års gennemgang. Akustikfirma kommer 5. oktober og 

foretager målinger – herefter modtages løsningsforslag for udbedringer. 

Ventilationsproblemer udbedret i uge 37. 

 

Lis: mulighed for låsning af sektioner? Maja: det er løst, så det kan lade sig gøre 

 

Betalingen for kost er steget pr. 1. august 2022 – det skyldes alm. inflation 

 

Susanne: madordning med halvfabrikata kører stadigvæk?  

 

Laila: nej prisen er for høj ift. det beløb, der var afsat. Heller ikke nok grøntsager eller 

mad. Ikke nok køle-/frysekapacitet. Forsøg med halvfabrikata igen senere. Beboerne er 

glade for at lave mad, så det giver mening med halvfabrikata, så der stadig skal laves 

noget. 

 

Lotte: prøver at udvælge råvarer, der gør det nemmere at lave, tilgodeser alle – også 

kræsne – så maden bliver delt op, og der tages hensyn. Evt. målrettes til de enkelte 

levegrupper og måske mere tid til madfremstilling i weekenderne. Tiden kan kun bruges 

ét sted – madfremstillling eller pædagogiske ting.  

 

Der er mange muligheder for indkøb af diverse mere eller mindre halvfabrikerede 

fødevarer men vigtigt er det med en fornuftig balance og nærende kost. 

 

Sommerfest – i Åhuset – hyggelig dag, hvor beboerne kunne tilpasse, om de ville være 

der i kortere eller længere tid, og de kunne trække sig tilbage efter eget valg. Ros til 

arrangementet. 

Efterspørgsel på et arrangement, der afholdes specifikt i husene – det udfordrer 

logistikken, hvis der kommer mange mennesker. Alternativt julearrangement i husene 

med begrænset antal pårørende eller måske på Idavang. Vi befinder os i prøvefase 

omkring afholdelse af arrangementer. Fremover foretrækkes det, at arrangementet ikke 



   
lægges i weekenden for Skive Løbet, da mange har glæde af at deltage i dette og ikke 

kan overskue at deltage i begge dele. 

 

Pårørendearrangement – sommerfest: en lørdag i juni måned.  

Julearrangement fastsættes til lørdag før 1. søndag i advent fremover. Gerne et kortere 

tidsrum – måske 2-3 timer fremfor 4. Gerne lidt musik, der kan hjælpe med at løfte 

stemningen. 

 

3. Generel information vedr. personale og beboere  

7 tomme boliger pt. – lidt ulige fordelt i husene. 4 nye beboere siden sidst – 1 ny beboer 

flytter ind sidst i oktober. 

 

Ingen pladser holdes klar til akut behov for ophold – det er der ikke pladser til. 

 

1 ny medarbejder starter pr. 1. oktober + 1 tilbage fra barsel + 2 nye vikarer, der evt. 

udvikler sig til flere timer og 1 delemedarbejder med Idavang. 

 

Enighed om, at det vil være en god idé, om der opsættes billeder af personalet, og Sanne 

opfordrer til navneskilt på personalet - det vil have betydning for beboerne på forskellig 

måde, og kommunikationsformen skal tilpasses de borgere, der bor her. 

 

Pr. 1. december starter der 2 nye pæd. stud. i døgntilbuddet.  

 

4. Orientering fra det tværgående pårørenderåd 

1. møde var det konstituerende møde. Den endelige konstituering blev udsat, således der 

på næste møde vælges en næstformand.  

 

Susanne M. sørger for, at referaterne fra rådet lægges på hjemmesiden til orientering 

fremover. Der afholdes 2-3 møder om året – der forsøges at finde et tema for et fælles 

fodslag, der binder sammen på tværs. 

 

Pårørendearrangement en succes – oplæggene gav anledning til eftertanke. 

Initiativet ønskes gentaget. 

 

5. Mødekalender for 2023 

Forslag til mødekalender uddelt – datoerne er vedtaget. 

 

6. Evt. 

Dagsorden udsendes ca. 1 uge før mødet – punkter til mødet bedes indsendt ca. 10 dage 

før. 

 

Der har været afholdt generalforsamling for boligerne omhandlende bl.a. husorden + 

budgettet for 2023.  

 

Huslejerne stiger minimalt med 1,2% i 2023 – stiger formentlig lidt mere de kommende 

år.  

 

Muligheden for at kunne se yderligere TV-kanaler undersøges. Det kan optimeres i det 

enkelte hus, og vil dermed kun påvirke huslejen der, hvor man ønsker opgraderingen. 

Dejligt, at der er et fællesskab om at kunne se det i fællesrummene. 

 

Maja stopper som centerleder til efterårsferien og takker i den forbindelse alle for et godt 

samarbejde gennem mange år.   


